
Para um verdadeiro esclarecimento público, a Câmara Municipal de Castro 
Verde entende que, neste momento, é necessário prestar a seguinte 
informação à população do concelho sobre a Rede de Abastecimento de Águas 
da vila de Castro Verde. 

O QUE ENCONTRÁMOS. 
Em outubro de 2017, quando terminou o úl6mo mandato autárquico, não 
estava em curso qualquer obra na Rede de Águas de Castro Verde. Contudo, 
todos sabemos bem que a situação geral era, verdadeiramente, má. Ou seja, 
durante muitos anos, pouco ou nada foi feito para resolver este problema muito 
grave para a nossa comunidade. 

AS MEDIDAS INICIAIS. 
Desde a sua tomada de posse, o atual Execu6vo Municipal definiu uma 
estratégia concreta para resolver o problema. Por um lado, avançou com a 
execução da empreitada para a redução de perdas e seccionamento da rede no 
valor de € 103.384,20. Por outro lado, elaborou os projetos (que não exis6am!) 
para a efe6va intervenção na Rede, nomeadamente na chamada zona an6ga da 
vila. 

PROJETOS E FINANCIAMENTO. 

 

A  par  disso,  tendo  finalmente  os  projetos  elaborados,  a  Câmara  Municipal 
apresentou,  no  dia  30 de  janeiro de  2019,  uma  candidatura  ao  Plano 
Operacional  Sustentabilidade  e  Eficiência  no  Uso  dos  Recurso  (POSEUR)  para 
assegurar  financiamento  comunitário  para  uma  obra  orçamentada  em    
€384.574,02.  Essa  candidatura  foi  uma  das  poucas  apresentadas  por  autarqu
ias  da região. Aguarda análise e decisão! 



OPORTUNIDADE ÚNICA. 
Neste momento, pelo menos oito Municípios, entre os quais Castro Verde, estão 
a trabalhar com a empresa pública Águas de Portugal num projeto que visa criar 
soluções mais amplas para o sistema “em baixa” da Rede de Águas e, 
igualmente, para o tratamento de águas residuais (ETAR). Este processo, que 
carece de aprovação na Câmara e Assembleia Municipal, prevê um inves6mento
osuperior  a  €  1.779.000  nos  próximos  cinco  anos e  cerca  de  6,4 milhões de
euros no total do projeto. 
  
DESAFIO EXIGENTE. 
A  Câmara  Municipal  entende  que  a  resolução  do  grave  problema  da  rede  de 
águas é um desafio exigente e muiessimo importante para Castro Verde. Todos 
os  passos  dados  até  agora  são  fundamentais  mas,  obviamente,  é  decisivo  não  
desperdiçarmos  a  oportunidade  de  fazer  tão  grande  inves6mento.  Não  fazer 
parte desta importante solução seria um erro colossal que, muito certamente, a 
população não compreenderia. 
  
RESPONSABILIDADE DE TODOS. 
Neste sen6do, a Câmara Municipal julga fundamental estarmos todos do lado da 
solução  (Execu6vo  Municipal,  par6dos  polí6cos,  organizações  públicas, 
população  em  geral),  contribuindo  assim  para  resolver  um  problema  muito 
difcil no nosso concelho. Um problema que está há muito tempo sem solução e 
que nos afeta a todos, exigindo, de todos, um empenho acrescido. 

INVESTIMENTO PREVISTO EM INFRAESTRUTURAS 

Rede de Águas

Castro Verde € 727.314

Entradas € 315.840

Casével € 269.510

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais

Freguesia de Castro Verde e Casével 
(Castro Verde, Casével, Aivados, Almeirim, Estação de Ourique e Geraldos)

€ 680.600

Freguesia de S. Marcos da Atabueira 
(S. Marcos da Atabueira , Figueirinha, Salto e Guerreiro)

€ 165.000

Freguesia de Santa Bárbara de Padrões 
(Viseus e Rolão)

€ 55.000




