
Projecto candidato ao Programa Operacional Temático Valorização do Território 

  
 

 

Parceria Pública, um Objectivo Comum 

Esta parceria visa garantir a qualidade, a continuidade e a eficiência dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, em “alta”, 

numa região com necessidades especiais, nomeadamente problemas de escassez de recursos hídricos , dispersão populacional e sensibilidade ambiental. 

 

A nossa Parceria faz-nos ir mais longe 

 

Descrição da Empreitada: 

 

A empreitada de Conceção Construção da nova ETAR de Vila Nova de Milfontes prevê a Construção de uma ETAR baseada no 

sistema de Lamas Ativadas por Reator Biológico, e foi dimensionada para tratar as águas residuais domésticas geradas pelas 

populações de Vila Nova de Milfontes, assim como de Foros do Galeado / Brunheiras, perfazendo um total estimado de 15.000 

habitantes equivalentes. 

 

A Empreitada inclui a construção de: 

 

Fase Liquida: Tamisagem, Desarenamento, remoção de gorduras, tratamento biológico por lamas ativadas; 

Fase Sólida: Elevação de lamas biológicas, espessamento gravítico de lamas, armazenamento de lamas espessadas, desidratação 

mecânica de lamas através de centrifugas, higienização de lamas, armazenamento de lamas desidratadas; 

Fase Gasosa: Desodorização por biofiltro; 

 

 

 

Empreitada de Conceção-Construção 

da ETAR de Vila Nova de Milfontes 

Dados da Empreitada: 

 

Adjudicatário: Consórcio EFACEC S.A 

Valor de Adjudicação: € 2.155.237 

Data de Adjudicação: 20-01-2011 

Data da Consignação: 22-03-2011 

Data de Conclusão: Julho2013 

 

Projeto financiado a 70% pelo QREN. 

Fev-2014 

Caudais afluentes Época Baixa Época Alta 

 Caudal médio diário (m3 /d) 518 2220 

 Caudal de ponta, tempo seco (m3 /h) 55 185 

 Caudal de ponta, tempo de chuva (m3 /h) 65 230 

Cargas afluentes Época Baixa Época Alta 

 Carga média em CQO (kg /d) 420 1800 

 Carga média em CBO5 (kg /d) 210 900 

 Carga de sólidos média em SST (kg /d) 245 1050 

 Carga média em N-Total (kg /d) 49 210 

 Carga média em P-Total (kg /d) 7 30 


