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24/02/2020

DRENAGEM PÚBLICA DE ÁGUAS RESIDUAIS DE PAÇOS DA SERRA - AMPLIAÇÃO NA RUA

DA CERCO DO SOITO E RUA DA CARREIRA DA MISSA

POSEUR-03-2012-FC-001355

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.

População adicional servida pelas melhorias do sistema de saneamento de 

águas residuais em baixa
33

21/04/2021

30/05/2022

114 637,23 € 78 456,00 €

66 687,60 €

47 949,63 €

A presente operação consiste na construção de rede de coletores de funcionamento

gravítico ao longo dos arruamentos a servir e respetivos ramais domiciliários, propondo-

se a sua ligação num coletor final que, graviticamente, drenará o efluente até à ligação na

rede existente, na Avenida das Escolas, no centro urbano da povoação.

Melhoria da qualidade do serviço de saneamento de águas residuais; Melhoria da

adequação da capacidade de tratamento do serviço de saneamento de águas residuais;

Garantir a universalidade no acesso universal ao saneamento, através de soluções

adequadas, em conformidade com as exigências em matéria de direitos humanos,

acautelando a sustentabilidade económico-financeira e a proteção do ambiente; Otimizar

as condições de atratividade populacional do território, gerando sinergias com impacto

nas atividades económicas como o turismo; Promover operações integradas de

desenvolvimento urbano sustentável, contribuindo para o reforço da qualidade de vida e

da atratividade urbana; Melhoria da acessibilidade física do serviço de saneamento de

águas residuais; Promover uma maior adesão de utilizadores ao sistema de saneamento

de águas residuais; Melhoria da Gestão dos ativos e aumento da sua reabilitação;

Garantia da acessibilidade económica do serviço de saneamento de águas residuais.

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

Extensão dos Sistemas de Drenagem de Águas Residuais a construir 1,05 

População adicional servida pelas melhorias do sistema de saneamento de 

águas residuais em baixa
33

Incremento de Alojamentos que passam a ter serviço de drenagem 0,35%


