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D.R.COMERCIALIZAÇÃO A
INOVA - Empresa de Desen-
volvimento Económico e So-
cial de Cantanhede – Empresa
Municipal foi confrontada com
informações a dar conta de
pessoas ou empresas que têm
tentado vender, directamente
aos munícipes, equipamentos
que denominam de filtragem
de água, recorrendo para o
efeito a técnicas de comercia-
lização fraudulentas, que, de al-
gum modo, podem suscitar dú-
vidas sobre a qualidade da água
distribuída na rede pública do
concelho de Cantanhede.

Perante esta circunstância, a
INOVA emitiu uma nota infor-
mativa, constituída por cinco
pontos, por considerar ser seu
dever alertar a população. A
empresa municipal garante
que «a água distribuída ao do-
micílio no concelho de Canta-
nhede não carece de qualquer
tipo de filtragem, pois tem um
padrão de excelência garantido
através de análises semanais
aos parâmetros legalmente es-
tabelecidos e pela verificação
regular de todos os indicadores
microbiológicos e químicos
com critérios da mais elevada
exigência».

Ainda segundo a INOVA,
«esse padrão de excelência tem
vindo a ser reiteradamente re-
conhecido à INOVA pelas enti-
dades competentes, como
aconteceu em 2013 e 2014, com
a obtenção do Selo de Quali-
dade Exemplar de Água para
Consumo Humano atribuído
pela Entidade Reguladora dos
Serviços de Águas e Resíduos».

A empresa municipal viu as-
sim, mais uma vez, «distinguida
a qualidade e segurança da
água que fornece aos consu-
midores, pela instituição que
tem a seu cargo a regulação

desta actividade». Isto depois
de, pouco tempo antes, ter con-
quistado dois prémios nas ca-
tegorias de “Organização” e
“Capacitação”, no âmbito da
Iniciativa Nacional para a Ges-
tão Patrimonial de Infra-Estru-
turas promovido pelo Labora-
tório Nacional de Engenharia
Civil, em parceria com o Insti-
tuto Superior Técnico e outras
entidades.

A INOVA acrescenta, ainda,
que, «se dúvidas houvesse so-
bre a excelência da água distri-
buída ao domicílio no concelho
de Cantanhede, os factos antes
enunciados demonstram que
essa avaliação é inquestionável
e tornam fraudulenta e ilegí-
tima qualquer tentativa de co-
mercialização de dispositivos
apresentados como necessá-
rios para melhorar a água para
consumo humano».

De resto, prossegue a em-
presa municipal, «o plano de
monitorização da qualidade da
água distribuída pela INOVA
está devidamente aprovado
pela entidade reguladora e con-
templa análises quinzenais por
laboratório certificado, sob ins-
pecção do Instituto Regulador
da Água e dos Resíduos». Os
resultados podem ser verifica-
dos em http://www.inova-
em.pt/serviços/abastecimento
de água/qualidade da água.|

INOVA alerta para
fraude com equipamentos
de filtragem de água

A empresa municipal garante
a qualidade da água


