
 

Designação do projecto:  
Controlo  e  redução  de  perdas  no  sistema  de  abastecimento  de  água  do 
Município de Silves 
Código do projeto: POSEUR-03-2012-FC-001298 
 
Obje vo principal: 
São  obje vos  da  operação  a  o mização  e  gestão  eficiente  dos  recursos  e 
infraestruturas  existentes,  garan ndo  a  qualidade  do  serviço  prestado  às 
populações e a sustentabilidade dos sistemas, no âmbito do ciclo urbano da 
água. Procura-se essencialmente aumentar o controlo e redução de perdas 
no  sistema  de  abastecimento  de  água  do  Município  de  Silves,  visando  a 
melhoria dos níveis de eficiência operacional desta en dade gestora, onde 
o controlo e redução de perdas assumem primordial importância. 
 
Região de intervenção: Algarve 
En dade beneficiária: Município de Silves 
Data de aprovação: 09-07-2019 
Data de início: 01-02-2019 
Data de conclusão: 18-12-2020 
 
Custo total elegível: 1.407.515,86 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia: FC - 559.487,56 EUR 
 
Obje vos, a vidades e resultados esperados/a ngidos: 
Promover a melhoria da eficiência do ciclo urbano da água, 
designadamente no que se refere à componente abastecimento de água - 
etapa distribuição, procurando integrar as intervenções necessárias ao 
controlo e redução das perdas de água no sistema municipal de 
abastecimento  de  água.  Assim,  a  operação  candidata  inclui  as  seguintes 
componentes e ações: 
1 - Controlo e redução de perdas no sistema de abastecimento de água: 



a)  Projeto  de  Execução  "Disposi vos  de  controlo  e  redução  de  perdas  no 
sistema de abastecimento de água". 
b) Empreitada "Disposi vos de controlo e redução de perdas no sistema de 
abastecimento de água". 
2 - Subs tuição de Condutas com perdas elevadas: 
a) Remodelação da rede de abastecimento de água da Avª General Delgado 
á Rua Maria José Correia, Armação de Pêra. 
b) Passagem de condutas de abastecimento de água e esgotos sobre o Rio 
Arade. 
3 - Equipamentos de pesquisa a va de fugas: 
a) Aquisição de correlador acús co. 
b) Aquisição de loggers acús cos. 
4 - Equipamentos de inspeção visual de condutas a) Aquisição de 
videoscópio para inspeção de condutas de água. 
5 - Equipamentos de comunicação e centro de supervisão: 
a) Aquisição de so ware de gestão, monitorização e o mização de redes de 
distribuição de água. 
b) Aquisição de hardware de gestão, monitorização e o mização de redes 
de distribuição de água. 
A  redução  das  perdas  nos  sistemas  urbanos  de  abastecimento  de  água 
implica a adoção de uma estratégia de gestão eficiente, com o 
desenvolvimento  de  ações  coerentes  e  com  recurso  a  novos  métodos  de 
gestão e novas tecnologias. 


