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EDITORIAL O PREÇO E A QUALIDADE DA NOSSA ÁGUA
Desde há vários anos que vimos prosse-
guindo e reforçando o investimento na 
universalização e prestação de um ser-
viço de abastecimento de água e sanea-
mento de águas residuais com elevados 
padrões de qualidade e continuidade.
Este ano de 2019 ficará marcado por um 
dos maiores investimentos realizados 
em Condeixa na expansão das redes de 
saneamento de águas residuais e na re-
modelação das redes de abastecimento 
de água, obras que decorrem um pouco 
por todo o concelho. Refiro-me a um plano 
de investimentos de 2,2 milhões de euros, 
cofinanciados em cerca de 62% pela União 
Europeia e pelo Fundo de Coesão, que 
vai colocar Condeixa com uma taxa de 
cobertura de 90% de saneamento básico 
e melhorar, substancialmente, as redes de 
abastecimento público de água.
A atualização dos regulamentos e res-
petivos tarifários entretanto efetuada 
prende-se não só com a necessidade 
de os adequar à legislação vigente mas 
também com o objetivo de cumprir as 
recomendações da Entidade Regula-
dora dos Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR) e os requisitos de acessibilida-
de económica e social do concelho de 
Condeixa-a-Nova exigidos nas candida-
turas ao POSEUR (Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos 
Recursos), que permitiram ao município 
a possibilidade de ampliação da rede de 
saneamento básico e de remodelação 
da rede de abastecimento de água em 
várias localidades do concelho.
Para esse efeito, o Município de Condei-
xa-a-Nova comprometeu-se a atingir até 
2020 um grau de recuperação de custos 
de, pelo menos, 90% nos serviços de 
abastecimento de água e de saneamen-
to, sob pena de ter que devolver o apoio 

comunitário recebido. Estes custos, no 
que respeita à rede de abastecimento de 
água, referem-se, entre outros, às perdas 
que ocorrem na rede devido à degradação 
infraestrutural, os quais as intervenções 
de reparação pretendem corrigir, ou aos 
investimentos realizados que são amorti-
zados ao longo de um período de 20 anos.
Para tornar o sistema menos deficitário, 
como sugerem todas as recomendações 
e condições a que já aludi, afigura-se 
necessário implementar medidas que 
promovam um sistema de abastecimen-
to público de água mais equilibrado do 
ponto de vista económico e financeiro, 
em que as receitas cubram os custos, o 
que não tem acontecido na generalidade 
dos sistemas de abastecimento de água 
e saneamento. Há, porém, a necessidade 
de proteger os utilizadores mais desfavo-
recidos com a criação de tarifas sociais.
Permitam-me sublinhar que os inves-
timentos em curso na melhoria das 
infraestruturas de saneamento e de abas-
tecimento de água, não obstante serem 
aparentemente invisíveis por se encon-
trarem enterrados, são forçosamente in-
dispensáveis para garantir o cumprimento 
de um objetivo primordial como é o de as-
segurar um serviço básico às populações 
com a qualidade e a permanência que se 
exigem nos dias de hoje.
A não realização daquele investimento 
na reparação e melhoria das redes de 
abastecimento de água, o qual a Câmara 
Municipal de Condeixa, per si, não teria 
capacidade financeira para o fazer, colo-
caria em causa, a prazo, o fornecimento 
de um serviço de qualidade, como é 
reconhecido por todos.
A este propósito recordo que no final do 
ano passado a ERSAR distinguiu o Mu-
nicípio de Condeixa-a-Nova pela quali-

dade da água distribuída, atribuindo-lhe 
a pontuação máxima no item “Água 
Segura”, com base nos dados relativos 
ao controlo da qualidade da água para 
consumo humano por concelho, de 2017.
Ainda sobre a qualidade da água forne-
cida à população do Município de Con-
deixa, quero assegurar-vos que, apesar 
das queixas recebidas relativamente a 
alterações, nomeadamente de paladar, 
em momento algum os níveis de quali-
dade da água para consumo estiveram 
abaixo dos padrões legalmente exigidos. 
As eventuais alterações das característi-
cas habituais poderão estar relacionadas 
com a injeção temporária no sistema de 
água proveniente das nossas captações 
de Alcabideque, devidamente licencia-
das, cuja qualidade foi assegurada me-
diante a injeção de cloro devidamente 
controlada pelos serviços. Tal medida 
pretendeu equilibrar as caraterísticas da 
água proveniente de Coimbra fornecida 
pelo Sistema Multimunicipal de Abas-
tecimento de Água e de Saneamento do 
Centro Litoral e que esteve na origem de 
problemas de degradação e rutura de tu-
bagens metálicas da rede de distribuição.
Assim, posso garantir à população que a 
água da torneira é da maior confiança e 
que, com os investimentos que estamos 
a realizar, nomeadamente na remodela-
ção da rede de abastecimento de água, 
com a substituição de condutas ao longo 
de vários quilómetros, teremos as con-
dições para continuar a assegurar no 
futuro este padrão de excelência.

Obrigada pela confiança,

O Presidente da Câmara Municipal  
de Condeixa-a-Nova
Nuno Moita da Costa
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PISCINAS MUNICIPAIS REABREM NO INÍCIO DO ANO LETIVO 
APÓS OBRAS DE REPARAÇÃO
As Piscinas Municipais de Condeixa, 
um dos equipamentos mais afetados 
pela destruição provocada pela passa-
gem da tempestade Leslie, em outubro 
do ano passado, devem reabrir no 
arranque do novo ano letivo.
As obras de reparação dos danos pro-
vocados na estrutura após a intempérie 
ascendem a cerca de 520 mil euros 
(+IVA)  e estima-se que fiquem concluí-
das em meados de agosto. A empreitada 
contempla, nomeadamente, a substi-
tuição da cobertura e das caixilharias e 

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA 
ESCOLA PRIMÁRIA DE CONDEIXA-A-VELHA

NOVAS REDES DE ESGOTOS E DE ÁGUA AVANÇAM NA LAMEIRA 
(ANOBRA)

As obras na antiga escola primária de 
Condeixa-a-Velha prevêem a constru-
ção de um pavilhão multiusos e de 
instalações sanitárias, bem como a re-
paração geral da cobertura, já efetuada, 
e realização de uma pequena adaptação 
no edifício principal.
Esta obra foi adjudicada pelo valor de 
quase 77 mil euros (+IVA) e prevê-se que 
esteja concluída em meados de outubro.
Entretanto, refira-se, foram feitas 
sondagens arqueológicas no local 
aguardando-se o parecer do Instituto 
Português de Arqueologia (IPA) para 
continuação da obra.
Recorde-se que este investimento, 

Já foram executadas as novas redes 
de esgotos e de água da zona poente 
da freguesia de Anobra (Lameira), 
faltando a construção de uma nova 
ETAR, também prevista no projeto.
A empreitada, financiada pelo PO-
SEUR, e adjudicada por 315 mil euros 
(+IVA), contempla a construção da 
ETAR da Lameira para servir aquele 
núcleo populacional, e incluiu tam-
bém a construção de du s estações 
elevatórias e da red e de esgotos. 
Incluiu ainda a substituição da rede 
de abastecimento de água e a pavi-

CASAL DAS FIGUEIRAS TAMBÉM 
RECEBEU INVESTIMENTOS NA REDE DE 
SANEAMENTO
As obras de prolongamento da rede 

de saneamento em Casal das Figueiras 

(Freguesia de Anobra) encontram-se 

já em fase de conclusão.

A empreitada, cujo valor de adjudi-

cação ronda os 123 mil euros (+IVA), 

contempla ainda a construção de 

uma estação elevatória de esgotos 

e de uma Estação de Tratamento de 

Águas Residuais (ETAR).

mentação geral dos arruamentos 
intervencionados.
Executadas as redes de esgotos e abas-
tecimento de água, as duas estações 
elevatórias e parte da pavimentação, 
falta a construção da ETAR. A en-
tidade executante não se encontra 
em condições de dar continuidade à 
empreitada, tendo solicitado a cessão 
da posição contratual por incumpri-
mento das suas obrigações. O processo 
encontra-se em curso, prevendo-se 
que brevemente sejam retomados os 
trabalhos.

OBRAS NAS REDES 
DE SANEAMENTO 
E DE ÁGUA 
NA AMEIXEIRA 
PRATICAMENTE 
CONCLUÍDAS 
Estão praticamente concluídas as 
obras na rede de saneamento e de 
abastecimento de água na Amei-
xeira (União de Freguesias de Con-
deixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova).
A empreitada visa otimizar a utili-
zação da capacidade instalada da 
ETAR de Arrifana e da adesão ao 
serviço, através da ligação entre 
sistemas e a sua extensão à popu-
lação ainda não servida no lugar 
de Ameixeira, recorrendo-se para 
tal ao fecho do sistema de sanea-
mento de águas residuais. A rede 
doméstica projetada é composta 
por 9 coletores, com uma extensão 
de quase 1700 metros. A ligação da 
nova rede ao coletor existente, será 
efetuada através da câmara existen-
te pertencente à já executada rede 
da Arrifana.
A execução da obra, adjudicada por 
261 mil euros (+IVA), contemplou 
ainda a remodelação da rede de 
distribuição de água existente.

resulta de uma proposta vencedora 
do Orçamento Participativo Jovem de 
2015, apresentada pela proponente Inês 
Isabel Maduro, com o nome de “Espaço 
para todos”.  

reparação do sistema AVAC (aquecimento, 
ventilação e ar condicionado).
Recorde-se que do valor total da obra, cer-
ca de 550 mil euros, IVA incluído, o seguro 
garantiu o pagamento de 375 mil euros. 
A Autarquia candidatou ao FEM (Fundo 
de Emergência Municipal), no início 
de julho - altura em que finalmente 
abriram as linhas de financiamento -, 
174 mil euros com um apoio máximo 
de 60%, ou seja, 104 mil euros, ficando 
o Município com um encargo de 70 mil 
euros. No entanto, refira-se que dada 

a data imprevisível do apoio do FEM, 
a Autarquia teve de fazer opções e 
canalizou fundos próprios, no valor 
de 175 mil euros, para ter as piscinas 
operacionais na data prevista.

CENTRO DE COMPOSTAGEM ESTÁ A NASCER 
NO HORTO MUNICIPAL
Encontra-se em fase de conclusão a 
empreitada de adaptação do Horto 
Municipal para criar o centro de com-
postagem municipal, rentabilizando 
o espaço existente e garantindo uma 
melhor funcionalidade do serviço.
No âmbito da Operação Bioverde - Can-
didatura POSEUR, a obra foi adjudicada 
por cerca de 45 mil euros (+IVA) e con-
siste na construção de duas áreas cober-
tas em estrutura ligeira e impermeabi-
lizada, destinadas ao armazenamento 
e maturação de resíduos verdes. Prevê 
ainda a construção de uma zona de 

acesso e descarga para o público, bem 
como a adaptação das instalações no 
interior do Horto para criação de zona, 
junto ao edifício, destinada à preparação 
de caldas de produtos fitofarmacêuticos, 
de modo a cumprir a legislação.

ALARGADO 
SANEAMENTO EM 
VALE DE JANES 
E REMODELADA 
REDE DE ÁGUA
Num investimento de cerca de 329 
mil euros (+IVA), foram construídas 
na povoação de Vale de Janes novas 
redes de saneamento e águas resi-
duais, além de remodelada a rede 
de águas que abastece a localidade.
A empreitada consiste ainda na 
construção de uma estação elevató-
ria e de uma Estação de Tratamento 
de Águas Residuais (ETAR), cujos 
trabalhos se encontram suspensos 
enquanto se aguarda pelo desenvol-
vimento do processo de expropria-
ção dos terrenos da ETAR.
Após a conclusão das obras nas 
redes de saneamento e de águas 
residuais foram já executados 
os trabalhos de pavimentação, 
encontrando-se apenas em falta 
uma parte do troço do caminho de 
acesso à ETAR.

REABILITAÇÃO DA CASA DOS ARCOS DEVE 
FICAR CONCLUÍDA NO INÍCIO DE 2020 
As obras de reabilitação da Casa dos Ar-
cos prosseguem a bom ritmo, prevendo-
-se que a transformação daquele edifício 
para instalar um centro de promoção e 
divulgação de ideias e produtos esteja 
concluída no final de janeiro de 2020.
Adjudicada por cerca de 350 mil euros 
(+IVA), a empreitada consiste na recons-
trução total do edifício na sua traça origi-

nal e adaptação para a sua nova função.
A Casa dos Arcos, ou Casa das Colunas 
como também é conhecida, na Rua da 
Condeixinha, encontrava-se, desde há 
vários anos, em avançado estado de 
degradação e abandono, tendo a Câ-
mara Municipal de Condeixa-a-Nova 
decidido avançar com a sua aquisição 
e recuperação.




