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OPERAÇÕES/CANDIDATURAS APROVADAS NO ÂMBITO DO 

AVISO POSEUR-12-2016-38 
 

 

 
 

INVESTIMENTO 

TOTAL 

 

 
 

INVESTIMENTO 

ELEGÍVEL 

 

 
 
COMPARTICIPAÇÃO 

FUNDO DE COESÃO 

 
Sistema de abastecimento de água (SAA) de Chaves - Adutoras de ligação entre o 

sistema em alta (Alto Rabagão) e os sistemas de abastecimento em baixa - 

Adutoras de Bustelo, Soutelo e Vilela Seca 

 
999 174,00 € 

 
999 174,00 

 
849 297,90 

 
Sistema de águas residuais (SAR) de Chaves - Ligações entre os sistemas em 

alta e os sistemas em baixa - Emissários do Parque Empresarial, Translar e 

Sistema Elevatório de Curalha 

 
253 641,57 € 

 
239 284,50 

 
203 391,83 

 
Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A contribuição dos 

pequenos aglomerados na redução da poluição urbana na bacia do Tâmega - 

ETAR de Vilarinho da Raia 

 
60 772,04 € 

 
60 772,04 

 
51 656,23 

 
Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A contribuição dos 

pequenos aglomerados na redução da poluição urbana na bacia do Tâmega - 

ETAR de Vilarelho da Raia 

 
120 795,22 € 

 
81 192,43 

 
69 013,56 

 
Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A contribuição dos 

pequenos aglomerados na redução da poluição urbana na bacia do Tâmega - 

ETAR de Vila Meã 

 
67 413,04 € 

 
67 413,04 

 
57 301,08 

 
Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A contribuição dos 

pequenos aglomerados na redução da poluição urbana na bacia do Tâmega – 

ETAR de Casas Novas / Redondelo 

 
292 160,38 € 

 
292 160,38 

 
248 336,32 

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A contribuição dos 

pequenos aglomerados na redução da poluição urbana na bacia do Tâmega - 

ETAR de Sanjurge 

 
95 453,00 € 

 
95 453,00 

 
81 135,05 

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A contribuição dos 

pequenos aglomerados na redução da poluição urbana na bacia do Tâmega - 

ETAR de Bustelo 

 
135 468,00 € 

 
135 468,00 

 
115 147,80 

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A contribuição dos 

pequenos aglomerados na redução da poluição urbana na bacia do Tâmega - 

ETAR de Mairos 

 
132 416,26 € 

 
132 416,26 

 
112 553,82 

Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - A contribuição dos 

pequenos aglomerados na redução da poluição urbana na bacia do Tâmega - 

ETAR de Seara Velha 

 
98 969,02 € 

 
98 969,02 

 
84 123,67 

 
Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - Acesso ao serviço 

de recolha e tratamento de águas residuais a pequenos aglomerados - Sistema 

de Águas Residuais de Adães 

 
363 580,00 € 

 
267 579,27 

 
227 442,38 

 
Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - Acesso ao serviço 

de recolha e tratamento de águas residuais a pequenos aglomerados - Sistema 

de Águas Residuais de Paradela de Veiga 

 
96 990,00 € 

 
96 990,00 

 
82 441,50 

 
Sistemas de águas residuais (SAR) no concelho de Chaves - Acesso ao serviço de 

recolha e tratamento de águas residuais a pequenos aglomerados -Sistema de 
Águas Residuais de Calvão 

 
484 849,30 € 

 
484 849,30 

 
412 121,90 

 
 

 


