
Designação do projeto Subsistema de Chiqueda – Ligação da rede de água em alta, à baixa

Código do projeto POSEUR - 03-2012-FC-00170

Objetivo principal: A minimização dos custos associados à exploração do serviço, e garantia da qualidade do 

serviço aos utilizadores:

*  Redução das perdas

*  Redução de custos

*  Qualidade da água a fornecer

Região de intrevenção Alcobaça, Carris e Maiorga

Entidade beneficiária SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ALCOBAÇA

Data de aprovação da 

candidatura

24/11/2016

Data de início da obra 12/12/2016

Data de conclusão da 

obra

31/03/2018

Custo total elegível 192 937,38 € (cento e  noventa e dois mil novecentos e trinta e sete euros e trinta e oito centimos)

Apoio financeiro da 

União Europeia

FUNDOS DE COESÃO - 163.996,77 € (cento e sessenta e três mil novecentos e noventa e seis

euros e setenta e sete cêntimos)

Será desenvolvido no sistema de Chiqueda, 3 ações distintas a saber:

1. Construção de um reservatório de Carris e o troço de ligação entre a adutora em alta e o

reservatório. De notar que este ponto não estava previsto no acordo inicial mas com a

deslocação do adutor em alta para as proximidades deste local é possível ser efetuada a ligação

sem quaisquer acréscimos de custos energéticos.

2. Construção dos troços de ligação entre o adutor em alta e os reservatórios da Gafa e Maiorga

(também um ponto de entrega inexistente, mas com a construção deste troços será possível

abastecer em alta sem custos adicionais de energia.

3. Para que se conclua o fecho do sistema de abastecimento de água a partir de Chiqueda é

indispensável remodelar uma das elevações mais importantes o adutor/distribuidor para

Moleanos, pois além de não permitir elevar o caudal necessário para toda a rede, as elevadas

pressões provocam muitas roturas, com as consequentes paragens no fornecimento de água,

infiltrações de detritos na água potável, elevadas perdas de água e gastos de energia muito

elevados. Esta alteração é muito importante para o bom funcionamento do sistema.

A construção destas obras irão permitir um melhor funcionamento dos subsistemas de Chiqueda

reduzindo as perdas e o consumo de energia e permitindo melhor desempenho no fornecimento

às populações.

Objetivos, actividades e 

resultados 

esperados/atingidos
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