
  

 
 

Designação do projeto – Intervenções nas Redes de Abastecimento de Águas em Baixa nos 

Municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira (SAA. S. 

Jorge) 

Código do projeto - POSEUR-03-2012-FC- 001175 

Objetivo principal – Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

Região de intervenção - Norte 

Entidades beneficiárias – Município de Arcos de Valdevez; Município de Caminha; Município 

de Viana do Castelo e Município de Vila Nova de Cerveira 

Data de aprovação – 18/11/2019 

Data de início – 02/04/2019 

Data de conclusão – 31/03/2021 

Custo total elegível – 3. 357 573,68€ 

Apoio financeiro da União Europeia - FC –2. 853 937,63€ 

Apoio financeiro público nacional/regional – 2. 412 506,11€ 

 

Custo total elegível do Município de Viana do Castelo – 928 482,28€ 

Apoio financeiro da União Europeia do Município de Viana do Castelo - FC –789 209,94€ 

Apoio financeiro público nacional/regional do Município de Viana do Castelo – 448 766,43€ 

 

Objetivo Geral - Otimizar o abastecimento de água em baixa nos Municípios de Arcos de 

Valdevez, Caminha, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira. 

Atividade - A Operação visa o fecho dos sistemas de abastecimento de água em baixa nos 
Municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira, com vista 
à otimização da utilização da capacidade instalada no subsistema de abastecimento de água de 
S. Jorge e da extensão da rede de abastecimento de água, pela disponibilização do serviço a 
cerca de 2,481 habitantes, através da construção de 56Km de rede de abastecimento de água, 
14 KM de condutas, dois reservatórios e cinco estações elevatórias. 

No âmbito da intervenção no Município de Viana do Castelo a Operação incidirá nas 
infraestruturas de abastecimento de água e saneamento nas freguesias de Castelo do Neiva, 
Barroselas, Mujães e Vila de Punhe, bem como nas infraestruturas de abastecimento de água 
nas freguesias de Deão, Deocriste, Nogueira e Portela Susã.  

Resultados esperados/atingidos- A presente intervenção contribuirá para a otimização da 
capacidade instalada na estação de tratamento de S. Jorge o que permitirá abranger um maior 
número de habitantes dos concelhos de Arcos de Valdevez, Caminha, Viana do Castelo e Vila 
Nova de Cerveira. 
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