
 
 

 
 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO | AA - REFOIOS (VACARIÇA) 

 
CÓDIGO DO PROJETO | POSEUR-03-2012-FC-000265 

 
OBJETIVO PRINCIPAL | PROTEGER O AMBIENTE E PROMOVER A EFICIÊNCIA DOS RECURSOS 

  

REGIÃO DA INTERVENÇÃO | NUT III MINHO-LIMA 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA | MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA 

 

DATA DE APROVAÇÃO | 07-01-2017 
 

DATA DE INÍCIO | 01-02-2017 

 
DATA DE CONCLUSÃO | 30-09-2020 

 
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL | 75.066,59 EUR 

 
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA | FC – 63 872,93 EUR 

 
APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL/REGIONAL | 11 193,66 EUR 

 
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS | A Operação será concretizada pela construção de um pequeno 
sistema autónomo com a execução de 5,70 km de rede sendo a captação realizada através de dois furos artesianos 
(duas Estação Elevatória), dois reservatório e duas pequenas Estações de Tratamento (ETA) para servir os lugares de 
Vacariça, Lapa, Bemposta e São Mamede na freguesia de Refoios do Lima . A zona de montanha 171 habitante (Census 
2011), o serviço será disponibilizado à quase totalidade da população do Lugar, mais exatamente a 163 habitantes. A 
este pequeno aglomerado é considerado como o território de intervenção, na medida em que o mesmo não é dotado 
deste serviço nem se vai proceder à ligação a nenhum sistema existente. A Operação prevê disponibilizar o serviço a 
95,32% desses habitantes. O investimento que agora se candidata na medida em que se refere apenas à construção da 
rede de abastecimento de água, enquadra-se na tipologia (Tipologia a) III) prevista para o Abastecimento de Água (AA) 
do Ponto 2 do Aviso POSEUR 12-2016-38, na medida em que promove a extensão do serviço de abastecimento de água 
a populações ainda não servidas, através de uma solução adequadas para pequenos aglomerados. 
A Operação será executada, por parte do Município de Ponte de Lima, enquanto promotor e beneficiário da operação, 
através de uma única empreitada para a construção do sistema de captação e tratamento e da rede de distribuição. 
 
 
 
 
 
 
 

 


