Projetos financiados pela UE

POSEUR

DESIGNAÇÃO DA OPERAÇÃO:

EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS EM PENAMACOR
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: POSEUR-03-2012-FC-000310
BENEFICIÁRIO: MUNICÍPIO DE PENAMACOR
CUSTO TOTAL DO INVESTIMENTO: 79.403,25€
INVESTIMENTO NÃO ELEGÍVEL: 4.000,62€
INVESTIMENTO ELEGÍVEL: 75.402,63€
CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE COESÃO: 64.092,24€ (À TAXA DE 85%)
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
A presente operação enquadra-se na tipologia de operações que visam o Fecho de Sistemas de Abastecimento de água
em baixa e de sistemas de Saneamento de Águas Residuais.
O projeto “Execução de Redes de Abastecimento de Águas em Penamacor” surge com o objetivo de abastecer água em
zonas de moradias nos arredores da vila de Penamacor, alargando o serviço a população ainda não abastecida na área
de influência do sistema.
Atualmente o município de Penamacor possui uma rede de distribuição de água de 136,6 Km (ERSAR, 2014) e pretende
com esta operação a execução de 8 troços de comprimentos variados, perfazendo a extensão total de 3 Km, o que
conduzirá a um aumento da extensão da rede de distribuição de todo o município. A execução destes troços permitirá
o aumento da adesão ao serviço e da acessibilidade física do serviço.
OBJETIVOS DA OPERAÇÃO:
» Aumento da adesão ao serviço, dotando o maior número de munícipes de serviços de AA, e consequente otimização
da capacidade instalada;
» Contribuir para o alcance da meta estabelecida pelo PENSAAR 2020;
» Melhoria da qualidade dos serviços de AA, salvaguardando a igualdade de oportunidades e de tratamento entre agentes
económicos (habitações familiares, entidades públicas e privadas dos vários setores de atividade);
» Assegurar sustentabilidade económico-financeira, imputando as menores tarifas para os munícipes e reduzindo a água
não faturada;
» Redução das perdas de água, contribuindo para a otimização e gestão dos recursos;
» Promoção da ligação de redes de distribuição existentes (sistemas “em baixa”) a sistemas de tratamento e adução
de água (sistemas “em alta”) que tenham capacidade disponível para garantir o serviço adicional;
» A promoção de intervenções com uma visão integrada que otimizem a utilização da capacidade instalada na ligação
“alta-baixa” evitando duplicação ou capacidade redundante, por exemplo no armazenamento e elevação de caudais.
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