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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 1070/2002, apresentada por António dos Santos Peralta, de 
nacionalidade portuguesa, sobre a protecção da “Lagoa de Óbidos”, em 
Óbidos, Portugal

1. Síntese da petição

O peticionário queixa-se da autarquia local por não respeitar a legislação comunitária 
referente à protecção da “Lagoa de Óbidos”, em Óbidos, Caldas da Rainha, Portugal. Segundo 
o peticionário, a lagoa, que é um dos ex-libris daquela localidade e tem 8 000 anos de 
existência, está a ser poluída por esgotos que para ali são encaminhados depois de passarem 
por diversas propriedades agrícolas e habitações.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 6 de Maio de 2003. A Comissão foi instada a prestar informações 
(artigo 192.º, n.º 4, do Regimento).

3. Resposta provisória da Comissão, recebida em 7 de Outubro de 2003.

”A petição refere-se à questão do tratamento das águas residuais provenientes da cidade das 
Caldas da Rainha e despejadas na Lagoa de Óbidos. 

A questão do tratamento das águas residuais encaminhadas para a Lagoa de Óbidos foi já 
objecto da petição n.º 978/2001. Embora esta última se referisse mais especificamente às 
águas residuais provenientes da localidade do Bom Sucesso, a resposta que lhe foi dada em 25 
de Novembro de 2002 aplica-se igualmente à situação descrita na petição n.º 1070/2002.
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Segundo os esclarecimentos prestados pelas autoridades portuguesas, está em curso um 
conjunto de acções de recuperação da lagoa, que inclui, nomeadamente, a construção de 
quatro grandes estações e duas pequenas estações de depuração de águas residuais, vinte e 
uma estações de bombagem, oitenta quilómetros de condutas e um emissário submarino. Este 
sistema permitirá o tratamento terciário das águas residuais da lagoa, à excepção das que são 
descarregadas no mar através do emissário submarino, as quais serão submetidas a um 
tratamento secundário.

O Fundo de Coesão aprovou, em Julho de 1998, o financiamento de um projecto – cuja 
construção está ainda em curso – que visa uma solução global para o saneamento das bacias 
hidrográficas dos rios Real e Arnoia (nas quais se inclui a Lagoa de Óbidos). 

Trata-se de um vasto conjunto de intervenções, que terá um impacto positivo importante para 
a solução dos problemas ambientais existentes na Lagoa de Óbidos a que se referem os 
peticionários. O projecto financiado foi iniciado em 1998 e deverá estar concluído em Junho 
de 2005.

Na sua primeira fase, o projecto foi executado sob a responsabilidade da Associação dos 
Municípios do Oeste, à qual sucedeu a empresa "Águas do Oeste", que reúne várias câmaras 
interessadas e a holding pública "Águas de Portugal". 

Estão já concluídas diversas obras (emissário submarino, interceptor geral, etc.) e outras estão 
em fase de adjudicação (ETAR da Charneca e ETAR do Casalinho) ou de construção 
(interceptor do Arnoia e ETAR de Óbidos, do Carregal e das Gaeiras).

No quadro deste projecto, que inclui a construção ou a beneficiação de 6 estações de 
depuração (ETAR), estão incluídos a beneficiação da ETAR das Caldas da Rainha e a 
construção de cerca de 20 km de interceptores e emissários, além de um outro emissário 
submarino com a extensão 2 150 metros, que lançará os efluentes tratados num ponto bastante 
distante das praias e da Lagoa de Óbidos. 

A intervenção na ETAR das Caldas da Rainha traduziu-se, numa primeira fase, num aumento 
de capacidade de 20 000 para 40 000 habitantes. 

Uma segunda fase, da responsabilidade do município das Caldas da Rainha, permitirá 
aumentar o nível de tratamento, que passará a tratamento secundário, nível obrigatório, 
segundo a Directiva 91/271/CE, antes do lançamento no mar, através de um interceptor já 
construído e financiado pelo Fundo de Coesão. Em Novembro de 2001, os serviços da 
Comissão foram informados de que a segunda fase entrara em processo de adjudicação, o qual, 
segundo as informações disponíveis, não está ainda concluído.

Por outro lado, não foi apresentado ao Fundo de Coesão qualquer projecto de aumento do 
nível de tratamento da ETAR das Caldas da Rainha. A manutenção da ETAR e o aumento do 
seu nível de tratamento são da responsabilidade da Câmara Municipal das Caldas da Rainha.

De acordo com as últimas informações recebidas, o projecto para aumentar o nível de 
tratamento terá sido recentemente adjudicado por aquela Câmara.”
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4. Comunicação complementar da Comissão, recebida em 6 de Julho de 2004

Os serviços da Comissão interrogaram as autoridades portuguesas sobre a situação da 
execução dos trabalhos de beneficiação da estação de depuração das Caldas da Rainha e do 
tratamento das águas residuais da zona da Lagoa de Óbidos. 

Numa reunião realizada em Lisboa, as autoridades portuguesas responderam por escrito à 
carta de pedido de esclarecimentos dos serviços da Comissão, que os trabalhos de 
beneficiação da estação de depuração das Caldas da Rainha estariam concluídos em Julho de 
2004, o que permitiria o tratamento secundário das águas residuais da referida cidade e a sua 
ligação ao emissário submarino da Foz do Arelho. 

Após a conclusão dos trabalhos supramencionados, o tratamento das águas residuais da zona 
da Lagoa de Óbidos estará conforme com as exigências da Directiva 91/271/CEE, de 21 de 
Maio de 1991, relativa ao tratamento de águas residuais urbanas.

5. Comunicação complementar da Comissão, recebida em 19 de Dezembro de 2007

A “Lagoa de Óbidos” foi designada por Portugal zona sensível nos termos do n.º 1 do artigo 
5º da Directiva 91/271/CEE, de 21 de Maio de 1991, relativa ao tratamento de águas residuais 
urbanas1. Em conformidade com o n.º 2 das mesmas disposições, os Estados-membros devem 
garantir que, antes de serem lançadas em zonas sensíveis, as águas residuais urbanas que 
entrem nos sistemas colectores sejam sujeitas a um tratamento terciário relativamente a todas 
as descargas a partir de aglomerações com um e.p. superior a 10 000.

A Comissão iniciou um processo por infracção contra Portugal tendo por objecto as 
aglomerações cujas descargas de águas usadas se efectuem em zonas classificadas como 
sensíveis e que não respeitem os requisitos acima mencionados. O processo por infracção em 
causa, que foi objecto de um parecer fundamentado complementar, não inclui a zona sensível 
da “Lagoa de Óbidos”, pois, segundo os relatórios transmitidos à Comissão, nenhuma 
aglomeração de mais de 10 000 e.p. procede a descargas na lagoa. De qualquer forma, nas 
suas comunicações à Comissão, as autoridades portuguesas assinalaram que a “Lagoa de 
Óbidos” é objecto de um programa de protecção especial que implica a execução de um 
conjunto de infra-estruturas tendo em vista o tratamento terciário das águas usadas de todas as 
localidades da área – 4 grandes estações e 10 pequenas estações de depuração, 21 estações de 
bombagem, 80 km de condutas, bem como um emissário submarino.

No que respeita mais particularmente aos resíduos de águas usadas da cidade das Caldas da 
Rainha, de um e.p. de 38 000, as informações transmitidas pelas autoridades portuguesas 
salientam que são enviados para o mar através do emissário submarino supramencionado, o 
que significa que não são descarregados na “Lagoa de Óbidos”. 

Contudo, nos termos do artigo 4.º da Directiva 91/271/CEE, os Estados-Membros devem 
garantir que as águas residuais urbanas lançadas nos sistemas colectores sejam sujeitas, antes 
                                               
1 JO L 135 de 30.5.1991, p. 40-52.
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da descarga, a um tratamento secundário ou processo equivalente, o mais tardar até 31 de 
Dezembro de 2000, relativamente a todas as descargas a partir de aglomerações com um e.p. 
superior a 15 000. Ora, segundo os últimos relatórios enviados à Comissão, embora as obras 
de ampliação da estação de depuração da cidade das Caldas da Rainha tenham sido concluídas, 
os efluentes ainda não são objecto do tratamento secundário requerido devido à carência de 
ligação da estação à rede de drenagem de esgotos da cidade. Assim sendo, a cidade das 
Caldas da Rainha - uma das localidades integradas na aglomeração da Costa Oeste - encontra-
se hoje visada no âmbito do processo por infracção iniciado pela Comissão contra todas as 
aglomerações portuguesas que não cumprem os requisitos previstos no artigo 4.º da Directiva 
92/271/CEE. O processo por infracção em questão foi objecto de uma decisão de propor uma 
acção do Tribunal de Justiça. 

6. Comunicação complementar da Comissão, recebida em 26 de Outubro de 2009

Como já foi comunicado anteriormente, segundo as informações transmitidas pelas 
autoridades portuguesas, as emissões de águas residuais da cidade das Caldas da Rainha são 
enviadas para o mar através de um emissário submarino, o que significa que não são lançadas 
na Lagoa de Óbidos. Além disso, segundo as mesmas informações, dado o interesse da lagoa, 
foi posto em prática um programa especial de execução de infra-estruturas que visa o 
tratamento mais intenso (terciário) das águas residuais das localidades circundantes, à 
excepção das lançadas no mar através de um emissário submarino – como é o caso das Caldas 
da Rainha –, as quais são submetidas a um tratamento secundário.

A cidade das Caldas da Rainha (equivalente de população (e.p.) de 38 000 habitantes) é uma 
das localidades inseridas na aglomeração da Costa Oeste (e.p. de 74 000 habitantes). Esta 
aglomeração é um dos conjuntos visados num processo por infracção instaurado pela 
Comissão contra Portugal com base no incumprimento das obrigações decorrentes dos artigos 
3.º e 4.º da Directiva 91/271/CEE 1  (processo por infracção 2004/2035). O processo por 
infracção deu lugar a um recurso perante o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias 
(processo C-530/07). O acórdão do Tribunal de Justiça foi emitido em 7 de Maio de 2009. No 
que respeita concretamente à aglomeração da Costa Oeste, a Comissão apontou a Portugal o 
facto de só 70% dos efluentes estarem ligados a uma estação de tratamento e de duas das três 
estações de depuração da aglomeração não respeitarem o nível de tratamento estipulado pela 
directiva. 
Na sequência do acórdão, as autoridades portuguesas informaram a Comissão de que, neste 
momento, 90% dos efluentes da aglomeração da Costa Oeste são objecto de um tratamento 
secundário – o nível de tratamento exigido – por quatro estações de tratamento (Charneca, 
Caldas da Rainha, Foz do Arelho e Óbidos). Acrescentaram ainda que o tratamento completo 
de todos os efluentes da aglomeração seria alcançado durante o primeiro semestre de 2010, no 
                                               
1 Directiva 91/271/CEE, de 21 de Maio de 1991, relativa ao tratamento de águas residuais urbanas. Nos termos 
do artigo 3.º, os Estados-membros devem garantir que todas as aglomerações com um equivalente de população 
(e.p.) superior a 15 000 disponham de sistemas colectores das águas residuais urbanas, o mais tardar até 31 de 
Dezembro de 2000; nos termos do artigo 4.º, os Estados-membros devem garantir que as águas residuais urbanas 
lançadas nos sistemas colectores a partir de aglomerações com um e.p. superior a 15 000 sejam sujeitas, antes da 
descarga, a um tratamento secundário ou processo equivalente o mais tardar até 31 de Dezembro de 2000. 
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seguimento da construção dos emissários que faltam na zona da bacia hidrográfica do rio Real, 
pertencente aos municípios do Bombarral e do Cadaval. 

Os esclarecimentos fornecidos pelas autoridades portuguesas levam a crer que a estação de 
tratamento das Caldas da Rainha está agora ligada ao sistema colector da cidade e que, por 
conseguinte, as águas residuais são objecto de um tratamento adequado antes de serem 
descarregadas no mar pelo emissário submarino. 

Todavia, a Comissão informa o Parlamento de que tenciona obter, junto das autoridades 
portuguesas, a confirmação explícita de tal conclusão e informações actualizadas sobre a 
situação específica da Lagoa de Óbidos.

7. Comunicação complementar da Comissão, recebida em 22 de Janeiro de 2010

No seguimento das anteriores comunicações, a Comissão informa o Parlamento de que obteve 
das autoridades portuguesas as precisões necessárias sobre o funcionamento dos sistemas de 
tratamento dos efluentes da zona da Lagoa de Óbidos e da cidade das Caldas da Rainha. 

As autoridades portuguesas confirmaram que todos os efluentes descarregados na lagoa são 
objecto de um tratamento terciário em duas estações de depuração: Casalinho e Gaeiras.

No que se refere à cidade das Caldas da Rainha, todos os efluentes se encontram ligados à 
rede de drenagem e de recolha e são descarregados no mar através de um emissário submarino, 
depois de terem sofrido um tratamento secundário na estação de depuração da cidade.

Na comunicação supramencionada, a Comissão informou ainda o Parlamento de que a cidade 
das Caldas da Rainha fazia parte da aglomeração da Costa Oeste e que, de acordo com as 
informações fornecidas pelas autoridades portuguesas no âmbito do processo que foi objecto 
de um acórdão do Tribunal de Justiça sobre as aglomerações portuguesas que procedem a 
descargas em zonas normais (processo C-530/07), 10% dos efluentes da aglomeração da 
Costa Oeste ainda não eram objecto de um tratamento adequado. Decorre dos esclarecimentos 
que precedem, prestados no contexto da presente petição, que os referidos 10% não dizem 
respeito à cidade das Caldas da Rainha, mas a outras localidades da aglomeração da Costa 
Oeste. 

Resulta do que precede que a situação do tratamento das águas residuais da Lagoa de Óbidos 
e da cidade das Caldas da Rainha se encontra totalmente resolvida, satisfazendo as exigências 
da Directiva 91/271/CEE1, de 21 de Maio de 1991, relativa ao tratamento de águas residuais 
urbanas.

                                               
1 JO L 135 de 30.5.1991, p 40-52.


