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Designação do projeto | Projeto da Rua da Orada – Fecho da Zona em “Baixa” do Saneamento de Outeiro 

Código do projeto | POSEUR-03-2012-FC-000630 

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

Região de intervenção | Alentejo 

Entidade beneficiária | Município de Reguengos de Monsaraz 

Data de aprovação | 20/03/2017 

Data de início | 17/07/2017 

Data de conclusão | 31/12/2017 

Custo total elegível | 79.928,24€ 

Apoio financeiro da União Europeia | FUNDO COESÃO: 67.939,00€ 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:  

Este projeto tem como objetivo estratégico a garantia da eficiência da gestão de infraestruturas de 
saneamento existentes e o aumento de alojamentos com serviços efetivos, aumentando o número de 
habitações ligadas à rede e que consequentemente permitirá a jusante a ligação à rede de coletores em 
“Alta” e assim atingir as condições técnicas perfeitas para o fecho do Sistema Alta/Baixa garantindo a 
sustentabilidade do sistema e da qualidade do serviço prestados no âmbito do ciclo urbano da água. 

A única componente de investimento é o próprio projeto “Projeto da Rua da Orada - Fecho da Rede em 
“Baixa” do Saneamento de Outeiro”. 

A obra de requalificação consiste na execução de 330 metros (6,9km) de rede de águas residuais 
domésticas em tubo corrugado de dupla face de DN 200mm. Referir que atualmente toda a rede em 
“baixa” de saneamento, sob gestão do Município de Reguengos de Monsaraz, está conetada com a rede 
em “alta”, sob gestão da Sociedade Águas de Lisboa e Vale do Tejo, com a exceção deste troço que se 
propõe fechar e assim potenciar adequadamente a sua exploração. 

A candidatura foi apresentada com os seguintes indicadores: 

Tipo de 
Indicador 

Designação Unidade Definição de Metodologia 

Realização População adicional servida 
pelas melhorias do sistema 
de saneamento de águas 
residuais em baixa 

Equivalente de 
população 

Valor de Referencia = 275 
Meta = 305 
Ano Alvo: 2017 

Resultado Incremento de Alojamentos 
que passaram a ter destino 
adequado de águas residuais 
recolhidas 

% Valor de Referencia = 97% (361) 
Meta = 100% (371) 
Ano Alvo: 2017 

 


