
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 17,16 x 18,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 96884438 11-01-2022

Patrícia Isabel Silva

A APIN – Empresa Intermuni-
cipal de Ambiente do Pinhal
Interior prepara-se para avan-
çar com a primeira empreitada
no concelho de Vila Nova de
Poiares. Trata-se da renovação
do sistema de águas residuais
em Cabecinhos, cujo auto de
consignação foi ontem assi-
nado, numa altura em que a
taxa de cobertura do sanea-
mento básico do concelho se
encontra nos 31%.

«É uma taxa bastante redu-
zida face àquilo que são as nos-
sas necessidades e expectativas
futuras», assumiu o presidente
do município e da APIN, João
Miguel Henriques, ressalvando,
no entanto, que a obra  que vai
agora para o terreno não vai
contribuir para o aumento da
cobertura de saneamento, uma
vez que consiste, essencial-
mente, na substituição de co-
lectores nalgumas ruas da vila,
mas também das povoações de
Cabecinhos, Vila Chã, Vale de
Vaíde, S. Miguel e Vendinha.

A empreitada, consignada à
empresa Armando & Fátima
por 485.620 euros, tem um
prazo de execução a rondar os
10 meses.

João Miguel Henriques
prevê que ainda este ano, ao
nível do saneamento básico,
sejam lançadas «mais três
obras», que representam «um
investimento considerável» e
que vão permitir aumentar a
taxa de cobertura. «Esta é uma
obra de extrema importância
para o nosso concelho. A pri-
meira de muitas outras», refor-
çou o autarca, recordando que
«a APIN tem vindo a fazer, su-
cessivamente, o lançamento de
empreitadas no conjunto dos

municípios que integram esta
entidade intermunicipal».

Aliás, continuou João Miguel
Henriques, a empresa inter-
municipal - que integra os mu-
nicípios de Alvaiaźere, Ansião,
Castanheira de Pera, Figueiró ́

dos Vinhos, Góis, Lousã, Pam-
pilhosa da Serra, Pedrógão
Grande, Penacova, Penela e
Vila Nova de Poiares - foi fun-
dada para «melhorar o serviço
que é prestado às populações»,
mas também para poder «ace-
der às oportunidades do PO-

SEUR» para novos investimen-
tos. «Estamos a falar a de um
conjunto substancial de inves-
timento para os 11 municípios
que fazem parte desta enti-
dade», recordou o presidente
da autarquia de Poiares, clas-
sificando a consignação da
obra de renovação do sistema
de águas residuais de Cabeci-
nhos - Vila Nova de Poiares
como «um momento impor-
tante», quer enquanto presi-
dente do município, quer
como presidente da APIN.�

Poiares prepara expansão
de saneamento básico
APIN Taxa de cobertura do município encontra-se em 31%, indicador 
que João Miguel Henriques espera que comece a mudar já este ano
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Auto de consignação foi ontem assinado nos Paços do Concelho


