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Vão ser investidos quase 10 milhões de euros na ampliação 
da rede pública de saneamento de Santo Tirso. A medida vai 
permitir que mais de 90% da população fique coberta pela 
rede. Em apenas 4 anos, o investimento na rede pública de 
saneamento de Santo Tirso atingirá os 13,6 milhões de euros. 
Depois das obras efetuadas em 2014 e 2015, no valor de 3,7 mi-
lhões de euros, um novo investimento de 1,2 milhões de euros 
está agora em marcha. “São obras que vão decorrer durante 
este ano e que abrangem mais de mil casas, num total de 22 
quilómetros”, revela o presidente da Câmara, Joaquim Couto. 
Previstos estão ainda 8,7 milhões de euros de um investimento 

Com o alargamento da rede pública de saneamento em cur-
so, surge o alerta para a necessidade de ligação, por parte 
da população. A rede está dimensionada para 15 mil fogos, 
mas ainda existem 5 mil sem ligação, ou seja, a taxa de ade-
são ao sistema de esgotos de rede pública ronda apenas os 
65%. Segundo o vice-presidente da Águas do Norte, Martins 
Soares, é importante que a população perceba que se tem 
rede à porta, deve ligá-la. “Muitas vezes, as pessoas exigem 
este serviço público, e depois, quando está pronto, asso-
biam para o lado. Devem perceber que estes investimen-
tos são pagos por todos os consumidores. Quantas mais 
pessoas estiverem ligadas ao sistema, mais económica 
poderá ser a tarifa”, acrescenta. O mesmo acontece com a 
rede de água. Apesar de existir rede para 23 mil habitações, 
há 7 mil sem ligação.

da preocupação por parte do Município em adotar medi-
das amigas do ambiente e envolveu as freguesias de Santo 
Tirso, Vila das Aves, Areias, Água Longa e Vila Nova do 
Campo. Até agora, a despesa anual do Município com as 
2400 lâmpadas convencionais rondava os 260 mil euros/
ano. Graças a esta substituição, a fatura energética vai bai-
xar para cerca de 70 mil euros/ano só nas freguesias en-
volvidas, o que significa uma poupança de 190 mil euros, 
ou seja, uma redução de perto de 73%. Em projeto, está 
um investimento que pretende alargar as lâmpadas LED a 
todo o concelho. A fatura global da Câmara de Santo Tirso 
com a iluminação pública e os edifícios municipais ronda, 
atualmente, os dois milhões de euros.

Entre 2017 e 2020, a população das freguesias do Vale do 
Leça vão passar a ter rede pública de água. O projeto foi 
anunciado pela Câmara de Santo Tirso e a Águas do Norte 
e envolve um investimento na ordem dos 7 milhões de eu-
ros. No total, vão ser construídos cerca de 104 quilómetros 
de rede. “Estamos a cumprir os compromissos assumidos 
em 2013, de aumentar a cobertura da rede pública de água 
e de saneamento no Município de Santo Tirso”, refere Joa-
quim Couto.
Já este ano, as zonas de Burgães, Santa Cristina do Couto, 
Vilarinho, Palmeira, Rebordões e Vila das Aves foram abrangi-
das pelo Programa de Extensão de Rede de Água. Foram mais 
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que arrancará até ao fim do ano e se prolongará até 2018, per-
mitindo servir mais de 90% da população, número que supera 
o exigido pelas normas europeias. O plano prevê que todas as 
freguesias sejam abrangidas, numa extensão de 181 quilómetros 
de rede e 11 mil novas casas cobertas pela rede de esgotos.

+ DE 90% 
da população

servida

+ 11 MIL 
novas casas  
abrangidas

+ 203 KM 
de rede

de 400 mil euros de investimento, que garantem um abasteci-
mento de água igualitário no Município. “Este Plano de Exten-
sões da Rede de Água incluiu freguesias com necessidades de 
água, localizadas nas proximidades das redes atualmente em 
serviço, mas que até agora não dispunham de ligação”, explica 
o presidente da Câmara de Santo Tirso.

+ 3500 
ligações 

domiciliárias

+ 104 KM
de rede 

domiciliária

+7MILHÕES DE EUROS  
NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA

+ de 2400 LÂMPADAS CONVENCIONAIS 
SUBSTITUÍDAS POR LÂMPADAS LED

+ 190 MIL EUROS DE POUPANÇA

+ SEGURANÇA DE PESSOAS E BENS

Reduzir a fatura energética municipal é o objetivo da 
Câmara de Santo Tirso, que substituiu cerca de 2400 lâm-
padas convencionais por lâmpadas LED. A medida resulta 


