Anexo III - Lista com identificação das situações abrangidas pelo presente Convite
Designação

Beneficiário

Valor
Estimado

Taxa máx. de
apoio

Fundo de
Coesão

ARM

10.000.000,00

85%

8.500.000,00

Projeto de execução concluído.
Empreitada - procedimento já lançado - Concurso
Limitado por Prévia Qualificação

Mfunchal

12.250.000,00

85%

10.412.500,00

Projeto de execução - em execução com conclusão em
dez.15

OBS

Alinhamento com
Plano Regional da
Água

Enquadramento
POSEUR

Águas Residuais
Construção da ETAR de Câmara de Lobos
(cumprimento da DARU)
Ampliação da ETAR do Funchal
(cumprimneto da DARU)
SUBTOTAL
Abastecimento de Água

Reforço do Tratamento de Águas às freguesias da Ribeira
Brava e do Campanário

Execução de Redes de abastecimento de água e de drenagem
de águas residuais, da freguesia do Curral das Freiras"

Execução de Redes de abastecimento de água à freguesia do
Porto da Cruz - Sítios do Folhadal, Gambão e Ribeira Tem-te
não Caias

Renovação e reforço das redes de Água existentes ao longo do
troço da Via Expresso VE1 – Faial

22.250.000,00

Secção 14
artigo 95.º, b)
i)
Secção 14
artigo 95.º, b)
i)

18.912.500,00

IDR_11-08-2015

ARM

ARM

ARM

ARM

4.300.000,00

5.000.000,00

1.700.000,00

200.000,00

85%

85%

85%

85%

3.655.000,00

4.250.000,00

1.445.000,00

170.000,00

SUBTOTAL

11.200.000,00

9.520.000,00

TOTAL

33.450.000,00

28.432.500,00

Portaria 57-B/2015 (Art.º 95.º)

ARM

Projeto de execução concluído.
Empreitada - a executar entre 2015 e 2016

OE.1 – refª 1.1
OE.2 - refª 1.5
OE.3 - refª 1.6 - refª 1.7
OE.4 - refª 1.8

Secção 14
artigo 95.º
i), iii), iv)

"iv) Investimentos com vista à melhoria da qualidade de água
fornecida em zonas de abastecimento ainda com problemas,
nomeadamente melhoria do processo de tratamento das estações de Secção 14
tratamento de águas (ETA) com vista ao cumprimento da Diretiva da artigo 95.º
Qualidade da Água para Consumo Humano, incluindo a remoção de iv)
contaminantes emergentes, antropogénicos ou de subprodutos do
tratamento"

Projeto de execução concluído.
Empreitada - a executar entre 06.2015 e e ma03.2017

OE.1 – refª 1.1
OE.2
OE.3 - refª 1.6 - refª 1.7
OE.4 - refª 1.8
OE.17 - refª 2.1

Secção 14
artigo 95.º
i), iii), iv)

"ii) Renovação de redes de abastecimento de água em baixa, nos casos
em que o material das condutas não cumpra os normativos
Secção 14
relacionados com o risco para a saúde humana, em que se registe um
artigo 95.º
mau funcionamento hidráulico ou inadequação dos materiais sob o
ii)
ponto de vista estrutural ou ainda em que seja necessário aumentar a
sua capacidade"

Projeto de execução concluído.
Empreitada - a executar entre 2015 e 2017

OE.1 – refª 1.1
OE.2 - refª 1.5
OE.3 - refª 1.6 - refª 1.7
OE.4 - refª 1.8

Secção 14
artigo 95.º
i), iii), iv)

"iii) Fecho de sistemas de abastecimento de água em baixa, com vista
a otimização da utilização da capacidade instalada e da adesão ao
serviço, através da execução de ligações entre os sistemas em alta e os Secção 14
sistemas em baixa e da extensão do serviço a populações ainda não artigo 95.º
abastecidas na área de influência dos sistemas, após ponderação das iii)
alternativas existentes, incluindo através de soluções adequadas para
pequenos aglomerados "

OE.2 - refª 1.5
OE.4 - refª 1.8

Secção 14
artigo 95.º
i), ii)

"ii) Renovação de redes de abastecimento de água em baixa, nos casos
em que o material das condutas não cumpra os normativos
Secção 14
relacionados com o risco para a saúde humana, em que se registe um
artigo 95.º
mau funcionamento hidráulico ou inadequação dos materiais sob o
ii)
ponto de vista estrutural ou ainda em que seja necessário aumentar a
sua capacidade"

Observações:

Verifica-se agora que a tipologia predominante mais adequada
para a Operação corresponde à subalínea ii), alínea a) do artigo
95.º

