DESIGNAÇÃO DO PROJETO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE RATOEIRA
CÓDIGO DO PROJETO | POSEUR-03-2012-FC-000395
OBJETIVO PRINCIPAL | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
REGIÃO DE INTERVENÇÃO | Centro (Celorico da Beira)
ENTIDADE BENEFICIÁRIA | Município de Celorico da Beira

DATA DE APROVAÇÃO | 02/03/2017
DATA DE INÍCIO | 16/05/2016
DATA DE CONCLUSÃO | 14/05/2018
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL | 59 534,31€
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA | 50 604,16€
APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL/REGIONAL | Não aplicável
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS:

Este projeto integra uma estratégia de médio prazo iniciada pela Câmara Municipal de Celorico da Beira para
incrementar a qualidade dos serviços de saneamento de águas residuais prestados à população e simultaneamente
procurando reduzir a poluição urbana nas massas de água do concelho, integrando várias intervenções ao nível dos
serviços de saneamento de águas residuais (SAR), em diversas freguesias do concelho.
Em termos práticos, a Câmara Municipal de Celorico da Beira propõe-se substituir uma solução de SAR ineficiente
(fossa sética), por uma que oferece garantias de qualidade de tratamento de efluentes (ETAR). Objetivamente, o projeto
Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Ratoeira visa a construção de uma ETAR compacta, dimensionada para
cerca de 350 habitantes equivalentes.
Nesta perspetiva, são objetivos do presente projeto os seguintes:
˗

Melhoria da qualidade do tratamento dos efluentes gerados na localidade de Ratoeira;

˗

Redução da poluição das massas de água da localidade de Ratoeira;

˗

Aumento da qualidade dos serviços de saneamento de águas residuais prestados às populações da localidade de

Ratoeira.
Esperam-se como resultados desta intervenção:
˗

A construção de uma ETAR na localidade de Ratoeira;

˗

O aumento da população servida pelas melhorias do sistema de saneamento de águas residuais na localidade de
Ratoeira;

˗

O aumento do número de alojamentos na localidade de Ratoeira com avaliação satisfatória no cumprimento dos
parâmetros de descarga;

˗

O aumento do nº de alojamentos que passaram a ter destino adequado de águas recolhidas.

Uma vez terminada, a infraestrutura permitirá iniciar a resolução de uma problemática ambiental no concelho de
Celorico da Beira, relacionada com a poluição das massas de água do Rio Mondego e simultaneamente prestar-se-á
um melhor serviço à população da freguesia de Ratoeira no caso em particular, ao nível de serviços de SAR.

