
  

 

 
 

                                                      Nº7/2022           Loures, 15 de julho de 2022 

  

Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Loures - Fanqueiro 
 

Estimado cliente, 
 
Ao longo de vários anos, a população e empresas, na zona do Fanqueiro – Loures, têm sido 
prejudicadas pelas inúmeras falhas de abastecimento, decorrentes de sistemáticas roturas na 
Rede Pública de Abastecimento de Água. 
 
Cientes deste facto, e com o objetivo de melhorar a eficiência do abastecimento e, 
consequentemente, melhorar as condições de conforto e qualidade de serviço às populações e 
empresários, os SIMAR elaboraram um projeto essencial para o cumprimento destes objetivos, 
num investimento global de cerca de 2.000.000,00€. 
 
A empreitada de remodelação da Rede Pública de Abastecimento de Água à zona do 
Fanqueiro, encontra-se a decorrer desde dezembro de 2021, estando neste momento a sua 
execução a superar o planeamento, inicialmente, previsto (75% da obra já executada). 
 
Conscientes dos constrangimentos que uma obra desta importância acarreta para todos 
estamos, também, cientes que os resultados da mesma irão superar, largamente, os efeitos 
atualmente sentidos. 
 
Face ao estado adiantado da obra, e da análise do plano de trabalho, estamos convictos que os 
trabalhos da presente empreitada estarão concluídos no final de outubro do presente ano, o 
que representa quatro meses antes do previsto. 
 
Assim, e por forma a mitigar os impactos relatados, estamos a envidar todos os esforços junto 
do empreiteiro, nomeadamente, no que concerne à limpeza e compactação das valas, para 
que as condições de circulação da via sejam garantidas nas melhores condições de conforto e 
segurança, para todos. 
 
A razão desta missiva, apenas reflete o esforço em que todos estamos empenhados na rápida 
conclusão da obra, tendo como foco a qualidade da mesma, cumprindo todos os requisitos 
legais, técnicos e de segurança.  
 
Apelamos à vossa compreensão e cooperação para os inevitáveis constrangimentos que 
poderão ser sentidos até ao fim da presente empreitada. 
 
Apresentamos os nossos cordiais cumprimentos,  
 
O Conselho de Administração 

         


