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Descrição da operação
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Resultados esperados

60 090,92 €

AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E CONSTRUÇÃO DA EEAR DE TORROSELO

POSEUR-03-2012-FC-001339

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.

26/12/2019

29/03/2021

31/10/2022

369 439,50 € 363 939,50 €

309 348,58 €

	Estações Elevatórias construídas (AR) 2

A presente operação contempla a ampliação da rede existente e concepção de duas

Estações Elevatórias de Águas Residuais (EEAR) no lugar de Torroselo da União das

Freguesias de Torroselo e Folhadosa, de forma a permitir a desactivação da fossa séptica

existente bem como dotar outras zonas de Torroselo de infra-estruturas de águas

residuais. Ligação da nova rede de saneamento à existente que assegurará o

encaminhamento dos efluentes das áreas de Torroselo que não se encontram servidas por

um sistema de tratamento adequado para a ETAR existente.

Ampliação da rede existente e concepção de duas Estações Elevatórias de Águas Residuais

(EEAR) no lugar de Torroselo, de forma a permitir a desactivação da fossa séptica existente

bem como dotar outras zonas de Torroselo de infra-estruturas de águas residuais. A

ligação da nova rede de saneamento à existente que assegurará o encaminhamento dos

efluentes das áreas de Torroselo que não se encontram servidas por um sistema de

tratamento adequado para a ETAR existente.

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

Extensão dos Sistemas de Drenagem de Águas Residuais a construir 4,04 Km

	População adicional servida pelas melhorias do sistema de saneamento de 

águas residuais em baixa
73

Incremento de Alojamentos que passam a ter serviço de drenagem 14,05%

Alojamentos abrangidos com avaliação satisfatória no cumprimento dos 

parâmetros de descarga
100%


