
No próximo dia 6 de julho, vão iniciar-se as obras de remodelação da rede de 
abastecimento de água, no Lavradio, na Rua Cândido Manuel Pereira e na 
Praça 5 de Outubro. A obra faz parte da operação municipal cofinanciada 
pelos Fundos de Coesão da União Europeia, através do PO SEUR e do 
Portugal 2020, aprovada em 12/08/2019, e tem por obje�vo a redução das 
perdas de água e energia, no sistema de abastecimento.

CUSTO TOTAL DA OPERAÇÃO:  441.103,02 € 
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL DA OPERAÇÃO:  384.286,81 € 
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:   153.714,72 €
Valor da Empreitada de remodelação das
redes no Lavradio:  194.243,70 €
Prazo de execução: 6 meses

O obje�vo da obra é dotar o local com uma nova rede de abastecimento de 
água para assegurar a con�nuidade do abastecimento (o que atualmente 
por vezes não acontece dadas as roturas frequentes) e a diminuição das 
perdas de água por roturas.
Com o obje�vo de controlar as perdas de água e garan�r a eficiência do 
sistema de abastecimento de água no concelho do Barreiro, esta operação 
inclui ainda:

- Aquisição de so�ware, hardware e equipamentos móveis para Controlo de
Perdas em Tempo Real;

- Uma outra obra de construção de 9 Zonas de Medição e Controlo do 
funcionamento da rede de abastecimento, necessárias para se controlar as 
perdas. Esta obra realizar-se-á em vários outros locais do concelho (na União 
das Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena, União das 
Freguesias de Barreiro e Lavradio e Freguesia de Santo António da 
Charneca).

CADA GOTA CONTA - GESTÃO DE PERDAS NO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DO BARREIRO



Intervenções previstas nas obras de remodelação da rede de 
abastecimento de água, no Lavradio, na Rua Cândido Manuel Pereira e na 
Praça 5 de Outubro:

Rua Cândido Manuel Pereira, Lavradio:

- As obras de remodelação da Rede de Abastecimento de Água e reposição 
dos pavimentos, desde a Av. J. J. Fernandes, até à Av. das Nacionalizações, 
preferencialmente no passeio ou junto à berma, de cada um dos lados do 
arruamento.

- Prevê-se que a intervenção seja feita de quarteirão a quarteirão, com o 
respe�vo corte de trânsito.

Praça 5 de Outubro, Lavradio:

- Obras de remodelação da Rede de Abastecimento de Água e reposição do 
pavimento em toda a praça.

Estas intervenções implicam o corte local do trânsito, pelo que serão 
previamente comunicados e afixados no local, as indicações de alterna�va à 
circulação de trânsito rodoviário.
Durante as obras, o empreiteiro e a fiscalização municipal irão zelar pela 
manutenção em funcionamento de todas as infraestruturas existentes, 
acessos rodoviários e pedonais, com o mínimo de inconvenientes possíveis.

AGRADECEMOS A COMPREENSÃO E COLABORAÇÃO DOS MUNÍCIPES
Para mais informações, consulte site 

h�ps://www.cm-barreiro.pt/pages/1675
e contacte o Departamento de Águas e Higiene Urbana da CMB, 

através dos telefones: 
212 068 068 /068 574 /068 631


