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Data de aprovação
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Investimento total Investimento total elegível

Apoio financeiro da União Europeia Fundo de Coesão (61,18%)

Encargo financeiro público 

Descrição da operação

Objetivos da operação

Resultados esperados

16/01/2020

31/07/2022

33 427,67 €

21 209,80 €

20/02/2021

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

POSEUR-03-2012-FC-001317

REDE DE SANEAMENTO DA MALHADOURA

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

54 637,47 €56 885,80 €

Extensão dos Sistemas de Drenagem de Águas Residuais a construir 0,60 

População adicional servida pelas melhorias do sistema de saneamento de 

águas residuais em baixa
8

População adicional servida pelas melhorias do sistema de saneamento de 

águas residuais em baixa

Incremento de Alojamentos que passam a ter serviço de drenagem

8

1,83%

A presente operação contempla a execução da rede de saneamento na Malhadoura, da

União das Freguesias de Lagos da Beira e Lajeosa, com vista à redução da poluição

urbana nas massas de água, a qual é neste momento inexistente em termos de infra-

estruturas de recolha e tratamento de águas residuais, constituindo, por isso, um enorme

passivo ambiental que urge ser resolvido. Trata-se da construção de uma rede gravítica

de recolha de águas residuais,, que proporcionará o encaminhamento dos efluentes para

a ETAR de Lajeosa.

Esta operação tem como principal objetivo a redução da poluição urbana nas massas de

água, com especial enfoque no integral cumprimento da Diretiva relativa ao Tratamento

de Águas Residuais Urbanas - Diretiva 91/271/CEE, de 21-05-1991 (DARU), de forma a

assegurar a proteção do ambiente em geral e das águas superficiais, em particular dos

efeitos nefastos das descargas das águas residuais urbanas, através de soluções

adequadas para pequenos aglomerados, no caso, para o aglomerado da Malhadoura, da

União das Freguesias de Lagos da Beira e Lajeosa.

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


