Câmara de Valença Vê Aprovada Candidatura ao Programa Operacional
de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR)

A

Autarquia de Valença viu aprovada a candidatura ao Programa Operacional de

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), que visa a elaboração de
um cadastro das infraestruturas existentes nos sistemas em baixa, no Município de
Valença.
Com esta candidatura o município pretende atualizar e detalhar o conhecimento da sua
rede de infraestruturas, para otimizar e gerir eficientemente os recursos e infraestruturas
existentes.
O custo total de investimento desta operação é de 159.863.90€, sendo a Contribuição
Comunitária, através do Fundo de Coesão, de 135.884,32€.
A proteção do ambiente e promoção da eficiência dos recursos, tendo como objetivo a
preservação e proteção do ambiente e promoção da eficiência energética, são o eixo
principal da candidatura.
A Prioridade dos Investimentos é no setor da água, para satisfazer os requisitos do acervo
ambiental da União e atender às necessidades de investimento identificadas pelos
Estados- Membros.
O Município de Valença, está, atualmente coberto por uma rede de abastecimento de
água de 92% abrangendo cerca de 10 mil habitantes e, um grau de cobertura de águas
residuais de 67%, abrangendo cerca de 6 mil habitantes. Esta cobertura teve o seu
principal impulso nos últimos dois quadros comunitários, com a construção de 30% de
rede. As necessidades de cobertura estão por isso neste momento em cerca de 8% de
abastecimento de água e 33% da rede de águas residuais e domésticas (aqui ainda baixo
dos objetivos nacionais e europeus).

A presente operação pretende criar uma base de dados rigorosa das redes de
infraestruturas em baixa, georeferenciada, com dados específicos, sobre a topologia e
tipologia da rede que permita, no futuro, uma gestão mais adequada, planeada e
sustentável do sistema. Consequentemente, a operação é constituída por duas ações: O
levantamento cadastral e a compra de cartografia à escala adequada.
O objetivo central desta operação é o dotar de informação detalhada e georeferenciada
redes de infraestruturas existentes no território de Valença, criando uma ferramenta de
gestão e controlo de custos das redes de infraestrutura, garantindo princípios de
sustentabilidade em todas as suas vertentes técnica, ambiental, económica, financeira e
social. A execução do cadastro das infraestruturas de distribuição de água e de drenagem
de águas residuais é um passo primordial, não só na boa gestão dos equipamentos já
existentes, mas também, no planeamento das intervenções a realizar. O cadastro será um
instrumento que contribuirá para obter ganhos de eficiência e otimização de recursos,
assegurando também o carácter social do serviço.
Atualmente, estão aprovados os procedimentos de aquisição de serviços - cadastro e
cartografia.
Com a realização do cadastro das infraestruturas em baixa, no concelho de Valença,
conseguiu-se atingir o objetivo de contribuir para soluções supramunicipais, que geraram
economias de escala e permitiram uma utilização mais eficiente dos recursos; Prosseguir
os objetivos de melhorar a qualidade da água e os níveis de atendimento das populações,
pois, garantiu-se a possibilidade de sinergias entre os sistemas em baixa (municipais) e
em alta (supramunicpal); E, o conhecimento detalhado das redes, da sua localização,
dimensão, custos de manutenção e grau de cobertura de nível local que permitem uma
solução orientada para o mais baixo custo da operação, com menor custo para o
consumidor e com a garantia da sustentabilidade financeira do sistema.

