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111 A empresa Águas 
do Centro Litoral (AdCL) 
lançou, no final de de-
zembro, o concurso para 
a empreitada de conce-
ção/construção da remo-
delação da ETAR do Chou-
pal. O valor base é de 12,5 
milhões de euros. 

Desde o início da década 
de 1990 que a Estação de 
Tratamento de Águas Re-
siduais (ETAR) opera, jun-
to ao Choupal. Na altura, 
a obra foi paga por fun-
dos externos e entregue à 
Câmara de Coimbra. Com 
o contrato de concessão, 
em 2004, passou para a 
então Águas do Mondego. 
Hoje é gerida pela AdCL.

O modelo privilegiado 
foi o do tratamento bio-
lógico por leitos percola-
dores (feitos de materiais 
muito permeáveis, como 
pedra, que funcionam 
como filtros biológicos 
para garantir o escoa-
mento gravítico das par-
tículas).

“Não há dúvida que a 
ETAR prestou bons ser-
viços a Coimbra”, diz o 
presidente do conselho 
de administração da 
AdCL. “Mas, desde então, 
evoluíram as normas re-
lativas às descargas e o 
equipamento instalado 
sofreu envelhecimento 
significativo”, constata 
Nelson Geada. 

A remodelação da infra-

estrutura é, pois, indis-
pensável. O investimento 
é pesado: 10 milhões de 
euros para a obra (in-
cluindo o projeto); 2,5 
milhões para a explora-
ção; e meio milhão para a 
instalação de painéis sola-
res e produção de energia 
elétrica a partir de biogás. 
A comparticipação, por 
fundos comunitários, está 
praticamente garantida.

A aposta da AdCL é arro-
jada: “Um dos upgrades 
que pretendemos passa 
pela componente ener-
gética, pois queremos 
mais do que duplicar a 

produção de eletricidade, 
com biogás, e garantir as 
restantes necessidades a 
partir da energia solar”, 
explica Nelson Geada.

Outro dos upgrades im-
plica o aumento da capa-
cidade. “O objectivo é vir a 
dispensar a ETAR de Ribei-
ra de Frades”, revela.

O caderno de encargos do 
concurso prevê que o fator 
preço tenha um peso de 
40 por cento na decisão. É, 
por isso, a valia técnica que 
mais conta (60 por cento). 
E, neste particular, os parâ-
metros mais determinan-
tes são os da formulação 
da proposta, do consumo 
energético e dos custos de 
exploração.

Ora, sendo verdade que o 
tratamento por leitos per-
coladores consome muito 
menos energia, é verdade 
também que o modelo 
convencional, através de 
lamas ativadas, pode ser 
apresentado no âmbito de 
uma proposta economica-
mente vantajosa.

O prazo para a apresen-
tação de propostas vai até 
março. Segue-se o período 
para reclamações. Nelson 
Geada admite que, até fi-
nal do ano, a obra esteja 
lançada. E faz questão de 
sublinhar que, “a seu tem-
po, a Câmara de Coimbra 
vai conhecer e ter oportu-
nidade de se pronunciar”. 
| Paulo Marques

Obras de 12,5 milhões 
avançam mesmo

A remodelação total da ETAR do Choupal ascende a 12,5 milhões de euros

R A seu tempo, a 
Câmara de Coimbra 
vai conhecer e ter 
oportunidade de se 
pronunciar sobre 
as propostas de 
remodelação da ETAR

discurso d� eto

Nelson Geada
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Espetadores 
de Coimbra 
batem recorde 
da 2.ª Liga
No último sábado,  mais de seis 
mil adeptos bateram o recorde 
de assistência nos jogos da 
prova. Briosa lidera a média
de espetadores > Pag 11

REIS DO CARNAVAL 
PROMETEM AGITAR 
A FIGUEIRA DA FOZ

Coimbra Universidade 
assume projeto 
pioneiro em 
empreendedorismo >Pág 7

Condeixa-a-Nova 
Rede de Cidades 
Romanas do Atlântico 
assinada na FITUR >Pág 10

Coimbra Obras 
de 12,5 milhões na 
ETAR do Choupal vão 
mesmo avançar >Pág 5

Penacova
Município junta 
maiores empresários 
do concelho > Pag 9

Com este jornal, 
especial
Dia da Faculdade 
de Farmácia 

Rudyard 
Kipling

José Fernando 
Correia

Para quando a 
reabilitação da Escola 
Secundária José Falcão?Francisco 

Queirós

O Serviço Nacional 
de Saúde vai nu!

Promessas

Ivo 
Reis

Paulo 
Almeida

a nossa opinião, hoje, 
no Diário As Beiras

Requalifi cação do IP3 
é “caso de emergência nacional”

Reeleito presidente do Conselho Regional, João Azevedo traçou prioridades para a região, destacando a necessidade de requalifi car o IP3. 
O ministro Pedro Marques afi rmou que vão começar obras de requalifi cação, mas pouco adiantou sobre a nova via prevista   >Pág 4

Liga Portugal

diretor: Agostinho Franklin

72 294/diarioasbeiras

QUINTA
18 jan. 2018 

0,70 €  (iva incluído)    

edição nº 7394

Programa de Carnaval conta com orçamento 
de 110 mil euros e assume-se como um dos 
mais animados do país >Pág 8

DB-Luís Carregã

A celebrar o seu dia fundacional, numa história 

que remonta ao século XVI, mas que começou a 

escrever-se concretamente em 1918, a Faculdade 

de Farmácia da Universidade de Coimbra afi rma 

a sua aposta na investigação. Hoje, a partir das 

14H30, uma sessão solene assinala a data com 

uma conferência pelo presidente da FCT, Paulo 

Ferrão, a entrega de distinções aos melhores 

alunos e a inauguração de uma exposição. 

Francisco Veiga deixa, num pedido à UC, duas 

condições estratégicas: “mais espaço e meios”di
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