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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Câmara de Sines recebida na Assembleia da 
República sobre problema dos maus cheiros 

 
O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, e a vereadora do Ambiente, 
Filipa Faria, foram recebidos, no dia 7 de maio, na Assembleia da República, a propósito dos 
maus cheiros que têm afetado de forma recorrente o concelho. 
 
O presidente da Câmara expôs na Comissão Parlamentar do Ambiente, Ordenamento do 
Território e Poder Local as causas identificadas como origem dos maus cheiros, associadas aos 
efluentes industriais, e salientou que o que se cheira no ar não está a ser medido nem analisado 
laboratorialmente pelas autoridades com competência para fazê-lo. 
 
Foi feito um resumo das ações desenvolvidas pela autarquia de Sines desde 2005 relativamente 
a esta questão e dados exemplos de como várias entidades da administração central a quem 
cabe tomar medidas para enfrentar o problema não o têm feito de forma a resolvê-lo. 
 
Nuno Mascarenhas transmitiu as queixas recebidas dos munícipes sobre os efeitos físicos e 
psicológicos provocados pelos maus cheiros e exigiu que as autoridades ambientais obriguem as 
empresas as fazer os investimentos necessários a acabar com estas ocorrências. 
 
A audiência na Assembleia da República, solicitada pela Câmara Municipal de Sines, é a mais 
recente de um conjunto de ações levadas a cabo nos últimos meses para obter das empresas e 
da administração central uma resposta definitiva para um problema que se arrasta há quase 
uma década. 
 
Antes desta audiência, no dia 15 de abril, a Câmara Municipal de Sines, representada pela 
vereadora Filipa Faria, reuniu-se com a Procuradoria-Geral da República para expor a mesma 
situação. 
 
No dia 23 de abril, a Câmara Municipal de Sines reuniu-se com a Câmara Municipal de Estarreja 
para discutir questões comuns de poluição e possíveis resoluções de forma concertada. 
 
Irá realizar-se ainda este mês uma nova reunião com várias entidades das áreas do ambiente e 
da saúde para aprofundar a procura de soluções para o problema dos maus cheiros em Sines. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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