
Gabinete do Ministro do Ambiente e da Ação Climática
Rua de “O Século”, 51 - 1200-433 Lisboa, PORTUGAL

TEL + 351 21 323 15 00 EMAIL gabinete.maac@maac.gov.pt www.portugal.gov.pt

Exma. Senhora
Dr.ª Catarina Gamboa
Chefe do Gabinete do Senhor Secretário de Estado 
dos Assuntos Parlamentares 

requerimentos.seap@pm.gov.pt

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA
Ofício n. 10495/2021
Proc. 32.65.01.

DATA

Assunto: Pergunta n.º 162/XIV/3.ª de 25 de outubro de 2021, PSD
Parque de Lazer Calça Ferros, Pedome, Vila Nova de Famalicão

Em resposta à Pergunta n.º 162/XIV/3.ª de 25 de outubro de 2021, apresentada pela Senhora Deputada 

Maria Gabriela Fonseca e pelos Senhores Deputados Jorge Paulo Oliveira, André Coelho Lima, Firmino 

Marques,  Carlos Eduardo Reis, Emídio Guerreiro,  Bruno Coimbra, Hugo Martins de Carvalho, Hugo Patrício 

Oliveira, João Moura, Luís Leite Ramos, Nuno Miguel Carvalho,  Rui Cristina e Paulo Leitão do  Grupo 

Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD), encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente e da Ação 

Climática de transmitir o seguinte:

1. Tendo em consideração que as infraestruturas que constituem o designado SIDVA – Sistema Integrado 

de Despoluição do Ave – se encontram formalmente integradas no sistema multimunicipal de 

abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, cuja concessão foi atribuída em regime de 

exclusivo à Águas do Norte, através do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, importa esclarecer o 

seguinte:

 O sistema de drenagem de águas residuais de Serzedelo, em “alta”, integrado no referido sistema 

multimunicipal, encaminha os efluentes provenientes das redes municipais de saneamento, em 

“baixa”, e das unidades industriais que a ele se encontram ligadas, para tratamento na ETAR de 

Serzedelo. Este sistema, que serve uma parte significativa do território da bacia hidrográfica do rio 

Ave, é constituído, na sua parte final, por coletores instalados em ambas as margens do rio. Assim, 

imediatamente a montante da referida ETAR, encontram-se em funcionamento duas infraestruturas 

de drenagem de águas residuais: o “Intercetor do Ave”, instalado no concelho de Guimarães e na 

margem esquerda do rio, e o “Intercetor do Ave – Duplicação”, que se encontra instalado na margem 

direita, já no concelho de Vila Nova de Famalicão.

 As infraestruturas de drenagem e tratamento atrás identificadas foram dimensionadas para receber e 

transportar as águas residuais urbanas (domésticas e industriais) correspondentes à população 

residente no território servido e às respetivas unidades industriais que se encontram ligadas a este 

sistema. Nos termos dos regulamentos técnicos em vigor, o dimensionamento efetuado foi ainda 
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majorado, prevendo-se uma determinada percentagem de águas pluviais que se considera poder afluir 

indevidamente aos respetivos sistemas públicos de recolha de águas residuais.

 No caso em concreto, e apesar de as referidas infraestruturas de drenagem possuírem a capacidade 

tecnicamente adequada para os objetivos para que foram construídas, verifica-se que, nos períodos 

de maior pluviosidade, o caudal descarregado nas mesmas incorpora uma quantidade de águas pluviais 

significativamente superior à capacidade de escoamento dos coletores, que, em consequência, entram 

em sobrecarga hidráulica, resultando no extravasamento em algumas caixas de visita e no desvio de 

caudais em excesso nos descarregadores de tempestade.

Desta forma, e pelo exposto, tratando-se de problemas associados a afluências indevidas de águas pluviais 

nas redes públicas de saneamento de águas residuais, a Águas do Norte entende que as infraestruturas de 

drenagem que integram o sistema multimunicipal que lhe está concessionado possuem as dimensões 

necessárias, e tecnicamente adequadas, para os fins para os quais foram projetadas e executadas.

A resolução do problema passa, essencialmente, pela minimização das referidas afluências de águas 

pluviais às redes de saneamento, no âmbito dos sistemas municipais em “baixa”. 

2. No âmbito das suas atribuições, concretamente no que diz respeito à proteção e valorização dos 

recursos hídricos, a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), promove várias ações de proteção, 

valorização e regularização da rede hidrográfica e de fiscalização de toda a sua área de intervenção, tendo 

prevista, no âmbito do seu plano de fiscalização, a realização de ações de fiscalização para verificação da 

qualidade daquela massa de água.

A APA, em estreita colaboração com o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional 

Republicana (SEPNA/GNR) e com as autarquias, reforçará as ações de fiscalização e continuará a 

acompanhar a evolução da situação e intervirá, nos termos legais, sempre que se verifique necessário.

Adicionalmente, a Águas do Norte está disponível para apoiar os utilizadores do sistema no 

desenvolvimento de estudos de redução de afluências indevidas.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete

Fernando Carvalho

CG/PC
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