
A nossa Parceria 

   faz-nos ir mais longe 

Área de Intervenção 

18,5 % 
do território nacional 

População Servida 

250.000 
habitantes 

Investimento Global 

227 milhões 
de euros (até 2015) 

Projecto candidato ao Programa Operacional Temático Valorização do Território 

21  Municípios abrangidos 

Conduta Moura – Safara 
 

Valor da empreitada: € 4.020.000,10 
 

Duração da empreitada: 365 dias 
 

Data de assinatura do contrato: 19/09/2011 
 

Adjudicatário: Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A. 

Fiscalização: Pengest- Planeamento, Engenharia, S.A.  
 

A empreitada “Conduta Moura-Safara” contempla a construção de um reservatório em São Lourenço (Moura) com um volume 

de armazenamento de 1000 m3; a construção de uma conduta em Ferro Fundido Dúctil com 22km de comprimento, diâmetro 

300mm PN10, entre o Reservatório de São Lourenço e o cruzamento de Safara e a construção de uma conduta em Ferro 

Fundido Dúctil com 4,5km de comprimento, diâmetro 400mm PN10, entre o Reservatório de São Lourenço e a Herdade dos 

Machados. 

A construção do reservatório permite um aumento da garantia do abastecimento a Moura. A execução das referidas condutas, 

permite, numa 1ª fase, transportar água com origem nos Furos da Fonte da Telha até Safara, Amareleja, Póvoa de São Miguel, 

Santo Aleixo da Restauração e Santo Amador, para reforço do abastecimento de água a essas povoações, em complemento do 

actual sistema com origem na ETA do Ardila. Numa 2ª fase, estas condutas permitirão ligar o sistema do Ardila à ETA do Enxoé, 

que passará a ser a principal origem de todo o Sistema de Abastecimento do Guadiana Sul. 

Este Sistema integra os municípios de: Barrancos, Mértola, Moura e Serpa. 

 

 

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. 

 

Águas Públicas do Alentejo. 

Parceiros por uma água de todos e para todos. 


