Concurso Projecto dQa – Resultados finais

No âmbito do Projecto dQa – Cidadania para o Acompanhamento das Políticas Públicas da
Água, a Quercus em parceria com a Ecodepur lançaram um concurso para atribuição de uma
ETAR compacta. Este concurso, que decorreu entre 23 de Março e 22 de Maio, foi dirigido a
municípios e freguesias, tendo contado com um total de 51 candidaturas.
Os projetos apresentados a concurso deveriam contribuir para a resolução de problemas
ambientais de áreas classificadas, devendo os locais propostos para a localização da ETAR a
concurso estar previamente servidos por um sistema de drenagem de águas residuais e
abranger populações até 100 habitantes.
Um júri composto por elementos da Quercus e da Ecodepur, teve a tarefa de analisar todas as
candidaturas tendo tomado a sua decisão com base nos elementos enviados por cada
entidade candidata e nos critérios apresentados no quadro seguinte.
Critérios de avaliação

Ponderação

C1 - Coerência entre os objetivos do projeto e os
resultados esperados, nomeadamente face às
necessidades ambientais do local a que se destina

10%

C2 - Exequibilidade imediata do projeto

10%

C3 - Garantia de sustentabilidade do projeto nos anos
subsequentes

20%

C4 - Suscetibilidade à poluição dos habitats da Área
classificada que será afetada pelo projeto

30%

C5 - Contributo do projeto para a conservação de
espécies com estatuto de ameaça

30%

Total

100%

Na avaliação das candidaturas, cada elemento do júri atribuiu para cada um dos critérios uma
pontuação entre 10 a 50 pontos que foi posteriormente multiplicada pelo respetivo fator de
ponderação, de acordo com a fórmula seguinte.

Pontuação final=(C1+C2)×0,1+C3×0,2+(C4+C5)×0,3
O método de avaliação indicado anteriormente permitiu que cada candidatura obtivesse uma
pontuação máxima de 200 pontos.
Das 51 candidaturas recebidas, 6 não foram consideradas pelo júri do concurso, por não
cumprirem os critérios de elegibilidade mencionados no regulamento.
Da apreciação das candidaturas resultou como vencedor o Município de Almodôvar, que irá
receber uma ETAR compacta que permitirá tratar adequadamente os efluentes da localidade
de Santa Cruz que atualmente drenam para o Rio Vascão que está inserido em área
classificada como Sítio de Importância Comunitária da Rede Natura 2000 (Sic Vale do
Guadiana). O projeto apresentado a concurso irá contribuir para a preservação do Saramugo,
uma espécie de peixe de água doce que está atualmente em perigo de extinção.
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