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Março de 2017

APROVADO PROJECTO
PARA CONTROLO
DE CHEIAS EM SACAVÉM
INVESTIMENTO DE 11,5 MILHÕES DE EUROS

A Câmara Municipal de Loures
aprovou, no passado dia 16 de
Março, o projecto regularização e
prevenção de cheias em Sacavém.
Esta obra, de extrema importância
para a cidade de Sacavém, visa
resolver o problema das cheias na
zona baixa da cidade.
Um problema antigo, mas para o
qual há muito faltava encontrar
uma solução.
A concretização deste projecto é
o cumprimento de um
compromisso político da CDU,
assumido com a população de
Sacavém em 2013, de encontrar
uma solução estrutural para o

flagelo das cheias.
O investimento global cifra-se em
11,5 milhões de euros, suportados
integralmente pelo orçamento
municipal e por fundos
comunitários, sem a participação
financeira do governo.
A obra contempla a construção de
um novo caneiro na zona urbana
de Sacavém, que substituirá o
actual, bem como a construção de
uma estação elevatória na zona
mais baixa, que permitirá o
bombeamento das águas pluviais,
aumentando a capacidade de
escoamento na zona, prevenindo a
ocorrência de cheias.

Esta obra inclui a renovação da
rede de águas residuais
domésticas, acabando com as
ligações directas que ainda existem
ao caneiro actual, sendo por isso
uma obra também importante para
o esforço de despoluição do
Trancão.
Aos moradores e comerciantes
desta zona de Sacavém, a CDU
deixa uma saudação pela
tenacidade e permanente
exigência para que fosse
encontrada uma solução estrutural
e duradoura para um problema
que lhes têm causado sérios
transtornos e prejuízos.

O INVESTIMENTO É SUPORTADO PELO
ORÇAMENTO MUNICIPAL E POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
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SÓ ENTRE
2007
E 2017 LOURES/ODIVELAS
HOUVE 17 CHEIAS
CRIAÇÃO
DOS
SIMAR

DEMUNICIPALIZADOS
SACAVÉM DE LOURES
IMPEDIU O COLAPSO NA
DOSBAIXA
SERVIÇOS
E O RUMO DE PRIVATIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E DA RECOLHA
DO LIXO NO CONCELHO

PÔR FIM A UM
PASSADO DE MÁ
MEMÓRIA!

As cheias na zona baixa de Sacavém
são um problema antigo, que se foi
agravando com a acentuada
degradação das estruturas de
drenagem, em especial do caneiro,
e com o aumento da pressão de
novas urbanizações e construções
na sua zona de influência.
As cheias de 2007, 2008 e 2010
tornam evidente a
insustentabilidade desta situação.
Contudo, perante a mesma,
moradores e comerciantes
recebiam da Câmara Municipal PS o

conselho para que procurassem
outro sítio para viver ou para os
seus negócios
e estabelecimentos, chegando
mesmo a responsabilizá-los pela
escolha que fizeram de ali se
fixarem, quando sabiam dos
problemas.
A Câmara Municipal PS renunciava,
assim, à sua obrigação de procurar
uma solução para o problema,
deixando à sua sorte moradores,
comerciantes e uma parte
importante da cidade de Sacavém.

DA INEVITABILIDADE DO PS
À SOLUÇÃO DA CDU
2007
- Em Setembro, a zona baixa é
afectada por uma cheia que
arrasta detritos provenientes
de um aterro de obra
na Rua Salvador Allende.
Os prejuízos de moradores
e comerciantes são avultados.

2008
- Em Fevereiro a cheia alaga
a zona baixa, somando
novos prejuízos.
- Avaliação ao caneiro permite
identificar acumulação de entulhos
e danos em algumas secções.

2009
- Cheia em Junho.

2010
- Três cheias em Outubro.

2011
- Cheia em Novembro.

2012
- Cheia em Setembro.

2013
- Cheias em Março, Setembro
e Outubro

EM SETEMBRO DE 2013, A CDU VENCE AS ELEIÇÕES EM LOURES

2014

GOVERNO INDISPONÍVEL PARA
COMPARTICIPAR A OBRA
CÂMARA MUNICIPAL ASSUME A LIDERANÇA DO PROCESSO
E O ENCARGO DO FINANCIAMENTO NACIONAL
Consciente da gravidade do
problema das cheias em Sacavém e
perante a indisponibilidade do
governo em comparticipar a obra
com verbas do Orçamento de
Estado, a Câmara Municipal de
Loures assumiu a liderança do
processo e o encargo do
investimento nacional.
Foi assinado um protocolo com a
Agência Portuguesa do Ambiente,
que passou a responsabilidade do
processo para a Câmara Municipal,
abrindo caminho à candidatura aos
fundos comunitários.
Foi ainda celebrado um acordo de
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parceria com os SIMAR para
assegurar a adjudicação do projecto
da obra a executar e a necessária
articulação com as restantes
interveções no âmbito da mesma.
A Câmara Municipal de Loures
assumiu assim todas as obrigações
do projecto, do financiamento
nacional da obra e da sua execução.
A CDU saúda esta importante
realização municipal, que é
simultaneamente o cumprimento
de um compromisso assumido com
a cidade de Sacavém.

- Cheias em Janeiro, Outubro
e Novembro.

2015
- Cheia em Abril.

2016
- Câmara Municipal de Loures
assina protocolo com a Agência
Portuguesa do Ambiente para
assunção de obra em Sacavém.
- Câmara Municipal de Loures
celebra acordo de parceria com
os SIMAR para a adjudicação do
projecto da obra a executar.
- É submetida candidatura para
financiamento do projecto
de prevenção de cheias.
- SIMAR lançam concurso para
projecto de estação elevatória.

2017
- É aprovado projecto de execução
e orçamento da obra.

