
Indicadores de Ambiente no Concelho do Montijo 2009 

 População no Concelho do Montijo servida por: 
Consumo de água do setor 

doméstico por habitante Sistemas públicos de 
abastecimento de água 

Sistemas de drenagem de 
águas residuais 

Estações de tratamento de águas 
residuais (ETAR) 

% m3 

97 84 84 113 

    

© INE, I.P., Portugal, 2012. Informação disponível até 30 de setembro de 2012. 

    Fonte: INE, I.P., Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais | Vertente Física e de Funcionamento (INSAAR|VFF); Inquérito 
às organizações não governamentais de ambiente; Inquérito aos municípios - Proteção do ambiente; Estatísticas dos resíduos municipais. 

    
Nota: Dados administrativos da base de dados INSAAR (Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e Águas Residuais) administrada pelo 
Instituto da Água (INAG, I.P.). A rubrica "Consumo de água do setor doméstico por habitante" refere-se apenas à água abastecida pela rede pública. Não foi 
possível obter os dados relativos a alguns municípios pelo que alguns dos totalizadores se encontram subavaliados. 
A informação física relativa aos sistemas urbanos de abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais não foi atualizada para o ano de 2010 em 
resultado da fonte de dados administrativa BD INSAAR se encontrar suspensa; por outro lado, a fonte de dados alternativa disponível na Entidade Reguladora de 
Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) ainda não está devidamente implementada de forma a disponibilizar dados referentes ao ano de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 

Qualidade das águas para consumo humano no concelho do Montijo, 2013 
 

Análises 
regulamentares 

obrigatórias 

Análises realizadas 
obrigatórias 

Análises em falta 

Análises realizadas com valor 
paramétrico  

Água segura 

Total 
Em incumprimento 

do valor paramétrico 

N.º % 

 2 073  2 073   0  1 597   23 98,56 

      
© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 31 de outubro de 2014.  

  Fonte: Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, I.P. 
   Nota: Tendo em conta que os dados são apurados com base na informação por zonas de abastecimento, os dados por NUTS III e NUTS II não 

podem ser obtidos pela simples soma ou agregação dos dados por municípios, pois resultaria numa duplicação e sobrevalorização dos 
resultados, uma vez que determinadas zonas de abastecimento se sobrepõem a dois ou mais municípios. O valor paramétrico é o valor máximo 
ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar, tendo em atenção o disposto no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto. 
Quando a proteção da saúde humana assim o exija, a Direção-Geral da Saúde fixa os valores aplicáveis a outros parâmetros não incluídos no 
referido decreto-lei. 

Para mais informação consulte: 

    http://www.ine.pt/xurl/ind/0006699  

    http://www.ine.pt/xurl/ind/0007253  
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Resíduos urbanos recolhidos por tipo de recolha e tipo de destino no concelho do Montijo 

Unidade: t 
         

Tipo de recolha 

Total 

Recolha indiferenciada Recolha seletiva 

Total 

Tipo de destino 

Total 

Tipo de destino 

Aterro 
Valorização 
energética 

Valorizaçã
o orgânica 

Valorização 
multimaterial 

Aterro 
Valorização 
energética 

Valorização 
orgânica 

Valorização 
multimaterial 

 22 249  20 706  17 190   0   456  3 060  1 543   0   0   0  1 543 

           

© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 21 de novembro de 2014. 

Fonte: INE, I.P., Estatísticas dos Resíduos Municipais. 

Nota: Desde 2007, os dados são provenientes do SIRAPA-MRRU (Sistema Integrado da Agência Portuguesa do Ambiente – Mapa Integrado de Registo 
de Resíduos) da Agência Portuguesa do Ambiente. 

Para mais informação consulte: 

        
http://www.ine.pt/xurl/ind/0000482 

         

 

Receitas e despesas do concelho do Montijo nos domínios de gestão e proteção do ambiente, 2013 

Unidade: milhares de euros 

      

        Receitas Despesas 

Total Gestão de resíduos 
Proteção da 

biodiversidade e da 
paisagem 

Outros Total 
Gestão de 
resíduos 

Proteção da 
biodiversidade e da 

paisagem 
Outros 

  1 179   1 179    0    0   3 982   3 871    112    0 

        
© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 30 de setembro de 2014.  

    Fonte: INE, I.P., Inquérito aos municípios - Proteção do ambiente. 

    
Nota: A rubrica "Outros" contém os domínios Proteção do ar e do clima, Proteção e recuperação de solos, de águas subterrâneas e 
superficiais, Proteção contra ruídos e vibrações, Proteção contra radiações, I&D e Outras atividades de protecção do ambiente 

Para mais informação consulte: 

      http://www.ine.pt/xurl/ind/0007460  

      http://www.ine.pt/xurl/ind/0002499  
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Outros indicadores de ambiente no concelho do Montijo, 2013 
 

 

Organizações não 
governamentais de ambiente 

(ONGA) por 100 mil 
habitantes 

Associados das 
organizações não 

governamentais de 
ambiente por 1000 

habitantes 

Despesas dos municípios 
por 1 000 habitantes 

Resíduos 
urbanos 

recolhidos 
por habitante 

Proporção de 
resíduos urbanos 

recolhidos 
seletivamente 

Gestão de 
resíduos 

Proteção da 
biodiversidade 

e da 
paisagem 

N.º € kg % 

0 0  72 234  2 081 415 7 

      
© INE, I.P., Portugal, 2014. Informação disponível até 21 de novembro de 2014.  

Fonte: INE, I.P., Inquérito às organizações não governamentais de ambiente; Inquérito aos municípios - Proteção do ambiente; 
Estatísticas dos Resíduos Municipais. 

Para mais informação consulte: 

 
    

http://www.ine.pt/xurl/ind/0005438  

     
http://www.ine.pt/xurl/ind/0002696  

     
http://www.ine.pt/xurl/ind/0002501  

     http://www.ine.pt/xurl/ind/0000480  

     http://www.ine.pt/xurl/ind/0000481  
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