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46 067,73 €

EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO NO BAIRRO DA MATA EM NOGUEIRA DO CRAVO 

 POSEUR-03-2012-FC-001316

Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética

NUT II - Região CENTRO; NUT III - Região de Coimbra e  Beiras e  Serra da Estrela

ÁGUAS PÚBLICAS DA SERRA DA ESTRELA, EIM, S.A.

16/01/2020

21/04/2021

31/08/2022

109 492,55 € 94 695,67 €

63 424,82 €

Estações Elevatórias construídas (AR) 1

A presente operação contempla a execução da rede de saneamento no Bairro da Mata,

da freguesia de Nogueira do Cravo, através da construção de uma rede gravítica de

recolha de águas residuais, destinada a servir um equivalente populacional de 24

habitantes, bem como de uma conduta elevatória e de uma estação elevatória de águas

residuais (EEAR), que permitirão o encaminhamento dos efluentes para a ETAR de

Oliveira do Hospital.

O investimento previsto permite, desde logo, estabelecer uma oferta de serviço público

até aqui inexistente, contribuindo assim para a melhoria da qualidade dos serviços

prestados, já que a substituição do tratamento das águas residuais, que deixa de ser feito

através fossas séticas individuais e passa a ser feito como parte integrante de um sistema

de drenagem de águas residuais, garantirá um tratamento adequado das águas residuais

domésticas produzidas e por esse motivo, a proteção do ambiente em geral e das águas

superficiais em particular, dos efeitos nefastos das descargas das águas residuais

urbanas.

Foram fixados como indicadores de realização e de resultado da operação os seguintes:

Extensão dos Sistemas de Drenagem de Águas Residuais a construir 0,96 

População adicional servida pelas melhorias do sistema de saneamento de 

águas residuais em baixa
24

População adicional servida pelas melhorias do sistema de saneamento de 

águas residuais em baixa
24

Incremento de Alojamentos que passam a ter serviço de drenagem 0,28%


