Grandes Opções do Plano 2011 -2014
Plano Plurianual de Investimentos 2011-2014
Apesar da apresentação efectuada pelo Grupo Águas de Portugal no segundo
semestre de 2009 das possibilidades de constituição no Oeste de uma Parceria para a
organização dos Sistemas Municipais, apresentação essa que foi novamente efectuada
em 29 de Janeiro de 2010, os Municípios da nossa região continuam sem desenvolver
as condições para a definição de propostas concretas devidamente sustentadas sobre os
possíveis modelos de gestão dos serviços públicos de abastecimento de água e
saneamento a adoptar no futuro, e onde se possam integrar os nossos Serviços.
À menorização que este tão importante tema tem tido em sede da Comunidade
Intermunicipal do Oeste não imputamos nenhuma responsabilidade ao Município de
Peniche, que tem procurado que o denominado “ciclo urbano da água” constitua uma
das principais prioridades da actividade da OESTE CIM.
Assim, no que se refere à empresa Águas do Oeste o voto do Município de
Peniche relativamente ao Relatório de Gestão e às Contas do Exercício de 2009 foi de
abstenção, justificada pela avaliação dos dados da empresa ao longo dos últimos anos e
particularmente do ano de 2009, que permite concluir não só a delicada situação em
que a empresa “Águas do Oeste SA“ se encontra mas também as consequências
negativas daí resultantes que se repercutirão a curto prazo nos diversos Municípios.
De salientar que esta posição foi apenas assumida pelo Município de Peniche, tendo
todos os restantes municípios votado favoravelmente os documentos referidos.
No que diz respeito ao desenvolvimento das propostas apresentadas pelo grupo
“Águas de Portugal” o Município de Peniche correspondeu a todas as solicitações
efectuadas, seja na identificação e na confirmação das prioridades, no fornecimento de
dados operacionais suplementares, e na realização das reuniões técnicas agendadas para
o efeito. Infelizmente, e de acordo com um documento recente das Águas de Portugal “
a partir de determinado momento, um conjunto de Municípios deixaram de

corresponder às nossas solicitações de agendamento”, pelo que todo o processo se
encontra bastante atrasado, ou mesmo suspenso.
Esta temática é particularmente importante pela clarificação das possibilidades
de acesso aos fundos comunitários para apoiar os investimentos a efectuar.
De facto, por indicação do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e
Saneamento de Águas Residuais, definido pelo Governo, e dos Regulamentos
específicos do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) o financiamento
comunitário privilegia a realização de investimentos intermunicipais, aparecendo as
autarquias isoladas, na cauda dos critérios para atribuição dos apoios.
O Município de Peniche tem defendido a posição de que não deve ser aplicada
qualquer tipo de descriminação penalizadora das suas condições de acesso aos Fundos
Comunitários, garantindo-se, no conjunto das soluções empresariais de gestão
previstas no PEAASAR II, as possibilidades da autarquia de Peniche continuar a
exercer as suas competências em matéria dos seus sistemas de abastecimento de água e
de drenagem e tratamento das águas residuais.
O Município de Peniche vai continuar a procurar obter apoios financeiros, no
quadro do QREN, para o desenvolvimento das principais obras a seguir identificadas,
seja através da verba prevista para o “Ciclo urbano da água” na contratualização com
subvenção global celebrada entre a autoridade de gestão do Programa Operacional
Regional do Centro e a Comunidade Intermunicipal do Oeste – OESTE CIM., seja na
apresentação de outras candidaturas a outros programas, como é o caso do POVT
Programa Operacional de Valorização do Território.

Investimentos a realizar
A lista dos investimentos identificados no Plano Plurianual de Investimentos para o
período 2011/2014 inclui o essencial das intervenções necessárias para que os nossos
sistemas municipais de abastecimento de água e de saneamento possam manter e
melhorar os seus níveis de funcionalidade.
No entanto é importante salientar que à elevada dimensão dos investimentos
referenciados juntam-se as reconhecidas limitações financeiras dos Serviços
Municipalizados para poder concretizar aquele Plano.

Embora alguns destes projectos poderem vir a beneficiar de apoios resultantes das
comparticipações que forem definidas, a sua efectiva concretização só poderá ser
alcançada com o recurso a financiamentos a contrair, o que na actual conjuntura
económica e financeira do País se apresenta também com algumas dificuldades de
concretização.
Água
1. Reforço de abastecimento de água à Zona Norte – Construção dos reservatórios de
Ferrel e conduta de distribuição.
2. Reforço de abastecimento de água à Zona Sul do Concelho
3. Arranjos dos Reservatórios de Serra d’el Rei, de Santana e do Abalo
4. Remodelação da conduta Elevatória do Olho Marinho
5. Reparação dos decantadores e diversas intervenções de manutenção da ETA
6. Remodelação da conduta de Serra d’el Rei à Mistura
7. Ampliação da conduta desde os Casais do Mestre Mendo até Ferrel
8. Remodelação da rede no Bairro do Visconde
9. Ampliação e remodelação da rede dos Remédios em Peniche
10. Remodelações de redes com vista à diminuição das perdas
Saneamento
1. Ampliação da rede de águas residuais de Ferrel – Ligação às infra-estruturas das
Águas do Oeste
2. Remodelação da ETAR de Peniche;
3. Remodelação das Estações Elevatórias do Jardim, da Consolação, da Prageira e
outras
4. Ampliação e remodelação da rede de águas residuais dos Remédios em Peniche
5. Remodelação da rede de águas residuais da zona da Ribeira em Peniche

6. Remodelação da rede de esgotos domésticos e pluviais na Fonte da Nora e Vila
Maria
7. Ampliação da rede de esgotos no Lugar da Estrada
8. Ampliação da rede de águas residuais do A. Veríssimo
9. Diversas remodelações da rede de esgotos em Atouguia da Baleia
10. Remodelação da rede de águas residuais domésticas e Pluviais na Rua Sacadura
Cabral
11. Marginal Sul – Ampliação e remodelação da rede de águas pluviais.
12. Remodelação da rede de esgotos domésticos e pluviais no Bairro do Visconde
13. Ampliação da rede de esgotos: Geraldes – Rua do Ribeirinho
14. Rede de drenagem das águas residuais domésticas de Casal Salgueiro
15. Rua Direita - Casais de Júlio - Remodelação da rede de Águas Residuais
Domésticas

Tarifário
O tarifário a praticar no ano de 2011 pelos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Peniche proposto vai continuar a ir ao encontro das principais linhas
orientadoras da Recomendação nº1/2009, relativa à formação de tarifários dos serviços
públicos de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de
resíduos urbanos e emitida pela ERSAR, enquanto entidade reguladora daquele tipo de
serviços, em 28 de Agosto de 2009.
Como já foi salientado no passado ano, a estrutura global do tarifário dos SMAS é já
bastante semelhante às regras que a Recomendação preconiza, pelo que apenas foram
efectuadas pequenas adaptações na estrutura do tarifário dos SMAS.
Reconhecemos todavia que, para 2011, o cumprimento integral das regras definidas na
Recomendação, iria continuar a provocar agravamentos significativos no valor global
da factura mensal de alguns tipos de consumidores. Por esse motivo, e apenas para

esses casos, continuamos a praticar uma política de aproximação às regras definidas na
Recomendação, visando atenuar o impacto negativo nas respectivas facturas.
Finalmente deve ser salientado o facto de serem mantidas as condições do tarifário
reduzido em vigor, destinado a famílias de menores recursos, designadamente a
integral isenção da componente fixa do serviço de água, isenção essa que foi
introduzida em 2010, e que adicionada às isenções das restantes componentes fixas
incluídas na factura mensal, ocasiona uma significativa redução no valor mensal da
factura da qual os agregados familiares abrangidos pelo tarifário reduzido irão
beneficiar.

