MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Presidente da Câmara Municipal de Sines emite
informação à população sobre poluição atmosférica
O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho, emitiu hoje uma informação à
população sobre a poluição atmosférica.
O texto integral da informação é o seguinte:
“POLUIÇÃO EM SINES
Na sequência da concretização do Plano de Ação da Câmara para analisar e tratar de soluções
para os problemas da poluição em Sines, o executivo municipal realizou uma reunião no dia 21
de outubro com as entidades públicas com responsabilidades sobre o ambiente. Para esta
reunião o presidente da Câmara convidou todos os vereadores e o presidente da Assembleia
Municipal.
Resumo desta reunião
1. Exposição do presidente sobre o período extenso de maus cheiros, frequentes, e por vezes
intensos, na cidade de Sines, com as consequências de graves incómodos, inquietação e receio
de problemas de saúde, consequências negativas para a imagem e economia de Sines.
O presidente concluiu que esta situação é inadmissível e que se deve à incúria das empresas por
não fazerem os investimentos necessários à eliminação dos focos de poluição nas suas unidades
de produção e tratamento dos efluentes, de modo a respeitarem a população e a autarquia e a
garantirem a qualidade ambiental na cidade e no território.
2. Intervenções dos srs. vereadores, do presidente da Assembleia Municipal e das entidades
presentes, onde foram analisados os mais prováveis focos de produção e emanação atmosférica
de poluentes químicos e as formas de os resolver.
Foi decidido pela Câmara:
a) Tratar da identificação e estudo das fontes de poluição com empresas especializadas;
b) Convocar as empresas envolvidas nestes problemas (nomeadamente Petrogal, Repsol, CLT ‐
Companhia Logística de Terminais Marítimos, APS, Águas de Santo André ‐ Gestão da ETAR da
Ribeira dos Moinhos) para uma reunião de trabalho, na qual participarão também a AICEP
Global Parques, o sr. comandante do Porto, a Autoridade de Saúde, a equipa de Ambiente do
Instituto Superior Técnico (coordenada pelo prof. Amílcar Soares), para se identificarem todos os
focos de poluição e concretizarem soluções para os eliminar.
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Após esta reunião, a Câmara vai reunir‐se com a sr.ª ministra do Ambiente para exigir a tomada
de medidas que obriguem as empresas a cumprir os seus deveres para com o ambiente e o
município de Sines.
A Câmara está empenhada neste processo com o propósito de conseguir resolver estes
problemas que inquietam a população e envergonham Sines.
O presidente da Câmara assume como seu dever e missão defender a população e os seus
direitos e interesses legítimos e promover o território e qualidade ambiental, sem os quais não
haverá garantia de novos investimentos, criação de postos de trabalho e qualidade de vida.
Sines é o principal polo portuário e industrial de Portugal. É, nesta data, o principal contribuinte
para a economia nacional, para as exportações e a balança comercial do país e tem todo o
direito de exigir ao governo e ao Ministério do Ambiente que tomem medidas adequadas à
defesa do ambiente e à promoção deste território.
Contamos com a ação conjugada dos movimentos cívicos e de toda a população.
Vamos vencer esta batalha com inteligência, determinação e ação.
Sines, 26 de Outubro de 2011.
O Presidente da Câmara
Manuel Coelho Carvalho”
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal,
www.sines.pt.
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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