SIDI

NOTA À IMPRENSA

Abastecimento de água a Porto Covo passa a ser
garantido pelas captações municipais
A nova conduta de reforço do transporte de água das captações municipais para Porto
Covo é o mais recente de um conjunto de investimentos realizados pela autarquia para
aumentar os caudais e diminuir os custos de funcionamento do sistema municipal de
abastecimento de água.
A Câmara Municipal de Sines começou ontem, 10 de outubro, a abastecer Porto Covo com água
das suas captações, deixando de ter de comprar água à empresa Águas de Santo André para esse
fim.
A autonomia municipal no abastecimento de água a Porto Covo acontece na sequência da
entrada em funcionamento da nova conduta de ligação entre o reservatório de distribuição de
Monte Chãos e a uma conduta existente junto ao reservatório apoiado de São Torpes, um
investimento de 159 mil euros, concluído no verão.
Em finais de junho, a Câmara Municipal de Sines tinha garantido a autonomia no abastecimento
de água à cidade de Sines com a entrada em funcionamento de uma outra conduta, de ligação
entre o reservatório de distribuição de Monte Chãos e o reservatório de regularização localizado
à entrada de Sines, um investimento de 413 mil euros que estendeu o abastecimento de água
das captações municipais à totalidade dos domicílios e pequenas e médias empresas da cidade.
Neste momento, a Câmara Municipal de Sines apenas necessita de adquirir água à empresa
Água de Santo André para abastecer o Paiol e a Bêbeda.
Esta autonomia do município no abastecimento de água a partir das suas captações representa
uma poupança estimada de mais de 250 mil euros anuais, 134 mil dos quais conseguidos com o
abastecimento a Porto Covo iniciado no dia 10 de outubro.
Outra obra destinada a melhorar o sistema de abastecimento de água do concelho concretizada
nos últimos meses foi a ligação entre os reservatórios municipais de Monte Chãos, um
investimento de 117 mil euros que torna possível realizar ações de limpeza e manutenção nos
reservatórios sem interromper o fornecimento de água à cidade.
Esta ligação permitiu igualmente desenvolver um programa de telegestão da água distribuída,
sendo agora possível saber a quantidade de água que sai dos reservatórios a cada momento e
racionalizar o acionamento dos sistemas de bombagem, que antes era permanente e agora
apenas acontece durante a noite, com uma poupança energética estimada de 15% (cerca de
menos 62 mil euros por ano).
Está ainda a ser desenvolvido, em 2012, 2013 e 2014, um programa de substituição de
contadores avariados através do qual a autarquia espera recuperar um total estimado de 300 mil
euros em tarifas na soma dos três anos.
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“Os investimentos e medidas aqui descritos inserem-se nos planos do executivo municipal para
aumentar a eficiência dos serviços, a poupança e a qualidade da gestão, com efeitos no
presente, mas, principalmente, no futuro de Sines.” (presidente da Câmara, Manuel Coelho)
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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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