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NOTA À IMPRENSA 
 

Captações municipais de água dentro dos limites legais 
 
 
Os resultados das análises à água para consumo humano proveniente dos furos de captação 
próximos da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), onde se verificaram deposições de 
resíduos industriais com hidrocarbonetos, revelam que as quatro captações em causa 
apresentam valores admissíveis de hidrocarbonetos dissolvidos e/ou emulsionados, nos 
termos da legislação em vigor. 
 
Os resultados das análises feitas pelo laboratório da EPAL – Empresa Pública de Águas Livres, 
conhecidos a 29 de Dezembro de 2008, mostram que os furos EGC1 e EGC3 apresentam 
valores iguais ou inferiores ao limite de quantificação (10 micro gramas por litro) e que os 
outros dois furos (EGC2 e JKC1) apresentam o valor de 13 micro gramas por litro. Todos 
estes valores estão situados muito abaixo do máximo permitido por lei: 50 micro gramas por 
litro. 
 
Perante esta informação, a Câmara Municipal de Sines e a Autoridade de Saúde do Concelho 
de Sines decidiram-se pelo retomar da captação de água para fornecimento à população em 
duas captações (EGC1 e EGC3), mantendo-se o abastecimento a ser assegurado, em parte, 
pela empresa Águas de Santo André (AdSA).  
 
Nas outras captações (EGC2 e JKC1), os valores de hidrocarbonetos dissolvidos e/ou 
emulsionados, embora muito inferiores aos limites da lei, são ligeiramente superiores ao 
que tem sido o padrão da qualidade da água captada pela CMS ao longo dos últimos anos 
(inferior ao limite de quantificação), razão pela qual a autarquia decidiu não retomar a 
captação de água nestes dois furos, enquanto não forem conhecidos os resultados de novas 
análises, o que deve acontecer no decorrer das próximas semanas. 
 
A CMS formalizou hoje, dia 30 de Dezembro, uma participação ao Ministério Público sobre 
este caso, contendo o conjunto de factos susceptíveis de configurar um crime de poluição e 
requerendo a conveniente investigação para o apuramento de responsabilidades em 
eventual processo-crime. 
 

 

Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 

www.sines.pt. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email girp@mun-sines.pt ou 

o telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 

 


