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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A construção da nova ETAR das Cochadas no Concelho de Cantanhede é uma obra essencial

para as populações dos concelhos de Cantanhede e Mira.

Os Deputados eleitos pelo Partido Socialista no distrito de Coimbra, acompanharam a

problemática das descargas indevidas feitas ao longo dos últimos anos. Conscientes da

delicadeza e da gravidade da situação, visitaram o local de descargas e desenvolveram

diligências junto das Águas do Centro Litoral e do Governo para resolver a situação.

É com grande satisfação que o Partido Socialista reconhece o empenho do Sr. Ministro do

Ambiente e Ação Climática no esforço para encontrar uma solução para este problema muito

grave que atinge as populações de Cantanhede e Mira. A solução encontrada passa pela

construção da ETAR nas Cochadas, no concelho de Cantanhede.

Importa relevar o papel das Águas do Centro Litoral para minimizar os impactos decorrentes das

descargas indevidas e da afluência de caudais superiores à capacidade do sistema. As

intervenções feitas permitiram mitigar os efeitos negativos das descargas.

A construção da nova ETAR vai criar as condições para que as descargas do efluente bruto que

habitualmente acontecem sejam eliminadas e que todo o efluente gerado nesta bacia seja

encaminhado para esta nova ETAR das Cochadas.

Acresce realçar o papel das redes em baixa da responsabilidade dos Municípios de Cantanhede

e Mira para o sucesso de todo este processo. É essencial que estes municípios continuem a

remodelação e renovação das redes em baixa, contribuindo desta forma para reduzir o nível de

afluências indevidas.

Face ao exposto, e ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da

República Portuguesa, da alínea d) do nº 1 do art.º 4.º e nos termos do art.º 229.º, ambos do

Regimento da Assembleia da República, venho através de V. Exa. Perguntar ao Sr. Ministro do

Ambiente e Ação Climática o seguinte:

1 – A construção da ETAR é da responsabilidade da ADCL – Águas do Centro Litoral. Ela



comporta duas empreitadas, uma de conceção e construção da ETAR e outra de aumento da

capacidade das infraestruturas de Cantanhede. Qual o ponto de situação destas empreitadas?

2 – Qual a data prevista para o início das obras?

Palácio de São Bento, 15 de janeiro 2021
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____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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