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Comissão das Petições
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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 0877/2012, apresentada por Francisco da Conceição Norte, de 
nacionalidade portuguesa, em nome da «Associação dos Moradores do Bom 
Sucesso para a Proteção da Lagoa de Óbidos», e subscrita por três signatários, 
sobre a alegada demolição de dois depósitos de água financiados pela União 
Europeia na localidade de Bom Sucesso, Óbidos, Portugal

1. Síntese da petição

O peticionário refere a decisão tomada pela Câmara Municipal de Óbidos (Portugal) de 
demolir dois depósitos de água financiados pela UE nos anos noventa. O peticionário, tal 
como os membros da associação de moradores, não concorda com esta decisão, afirmando 
que não existe qualquer fundamento para a mesma e considerando-a inaceitável tendo em 
conta a crise económica que o país atravessa. Posto isto, gostaria de saber se existe alguma 
forma de impedir a execução desta decisão, considerando que a obra, com custos que 
ascenderam a 1 milhão de euros, foi levada a cabo com fundos da UE.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 6 de novembro de 2012. A Comissão foi instada a prestar 
informações (n.º 6 do artigo 202.º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 30 de janeiro de 2013

Com base na informação recebida da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro, conclui-se que a população desta zona cresceu significativamente e que as torres 
de água não têm já capacidade suficiente para dar resposta a este crescimento demográfico. 

Não existem disposições de durabilidade aplicáveis aos projetos financiados pelo FEDER 
nem no período de programação 1994-1999, nem no período anterior, pelo que os 
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proprietários estão no direito de se desfazer destas torres se considerarem necessário e 
escolher a solução que julguem ajustar-se melhor às suas necessidades de abastecimento de 
água.

As novas torres de água que foram construídas não beneficiaram de qualquer tipo de 
financiamento da UE.

Conclusão
A Comissão não pode tomar outras medidas em relação à petição.


