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Apoio financeiro da União Europeia Fundo de Coesão

Apoio financeiro público nacional / regional
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Descrição da operação

Objetivos, atividades e 

resultados 

esperados/atingidos

22 909,20 €

ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PARCEIRO, COVÃO E ALENTEJO

POSEUR-03-2012-FC-000220

Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos

NUT II - Região CENTRO; NUT III - Comunidade Intermunicipal - Região de Coimbra

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

04-01-2017

20-07-2016

18-05-2018

150 685,26 €

127 776,06 €

0,00 €

Alojamentos com adesão ao serviço em alta: 100 %

Extensão de rede de abastecimento de água construída:  5,59 Kms

Foram atingidos os resultados esperados com a realização da operação, designadamente:

População adicional servida pelas melhorias de abastecimento de água: 64 Hab.

A presente operação contempla a realização das infraestruturas "em baixa" de distribuição 

domiciliária de água para consumo humano nos aglomerados correspondentes aos lugares de 

Parceiro, Covão e Alentejo, da freguesia de São Gião, aos quais corresponde uma população de 64 

habitantes. Trata-se de uma intervenção conjunta em três lugares que distam da sede de freguesia 

em cerca de 8 kms, que não dispõem de redes de abastecimento de água ao domicílio, mas onde a 

intervenção é altamente justificada pela necessidade de fechar a malha das infraestruturas na 

freguesia de São Gião e também porque a atual solução de abastecimento de água a partir de 

captação própria é nociva para a saúde dos residente devido ao elevado teor de chumbo que é 

frequentemente detetado nas análises periódicas.

Esta operação teve por principal finalidade concretizar a oferta de serviço público aos aglomerados 

correspondentes aos lugares de Parceiro, Covão e Alentejo, até aqui inexistente, contribuindo 

assim para o fecho de sistemas de abastecimento de água em baixa com vista a otimização da 

utilização da capacidade instalada e da adesão ao serviço de abastecimento de água.


