
 

 

 

 
 

 

ESCLARECIMENTO 
 
 

Alguns munícipes, reportaram aos Serviços de Água do Município situações anormais de turvação da 
água, em áreas abastecidas pela empresa Águas do Vale do Tejo (AdVT/EPAL), situações que 
despoletaram de imediato as diligências necessárias e as convenientes respostas. No entanto, 
tratando-se de assunto que é do interesse de todos, entende o Município que deve proceder a um 
esclarecimento generalizado à população. 
 
Desde que tomaram conhecimento dessas anomalias, os serviços municipais diligenciaram no 
sentido de identificar a origem do problema e minimizar o seu impacto, entendendo-se de imediato 
que o problema seria da responsabilidade  da empresa Águas do Vale do Tejo (AdVT/EPAL), 
responsável pelo fornecimento da água em alta, em específico nas áreas abrangidas pelo sistema da 
Póvoa – Vale do Arco/Escusa/Tom/Rosmaninhal/Longomel (excluindo Sete Sobreiras), Ponte de 
Sor/Tramaga/Vale de Açor/ Vale de Bispo Fundeiro/ Torre das Vargens (excluindo Ervideira e Vale de 
Boi). O Município solicitou os devidos esclarecimentos, tendo estes admitido que a justificação para o 
problema poderia estar “associada ao desprendimento de biofilme acumulado ao longo das condutas 
adutoras”, que transportam a água aos diversos Pontos de Entrega no nosso concelho.  
 
Nesta sequência e como resultado da ação direta do Município e como forma de conter de imediato 
o problema, impedindo o seu arrastamento temporal, a AdVT/EPAL precipitou um procedimento de 
limpeza das referidas condutas adutoras. Estes trabalhos foram iniciados na semana de 3 maio. Estas 
intervenções precipitaram e originaram novas situações temporárias de turvação da água. A esse 
respeito, refere adicionalmente a AdVT/EPAL, que estas ocorrências “não comprometem a qualidade 
da água fornecida ao sistema, por serem de rápida solução.” 
 
Assim, certos de que a defesa da qualidade da água como bem público foi, é e será sempre uma 
prioridade para este Município, continuaremos atentos ao assunto, garantindo levá-lo até às últimas 
consequências de forma a permitir o fornecimento de água de qualidade a todos os nossos 
munícipes. Com esse propósito e até existir uma garantia de estabilização da qualidade do serviço, as 
captações (furos) disponíveis, de imediato acionadas, continuarão em funcionamento. 
 
Lamentamos o sucedido e solicitamos compreensão pelos constrangimentos causados. 
 
 

 
O Presidente da Câmara 

 
 
 
 
 

Hugo Luís Pereira Hilário * 
(*Por Deliberação aprovada em reunião de Câmara de 17 outubro de 2017) 
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