COMUNICADO

Situação normalizada na Recipneu após extinção do incêndio
Agradecimento público

A Gerência da Recipneu, vem por este meio, agradecer publicamente ao comando e a todos os
operacionais das várias Corporações de Bombeiros da região, nomeadamente os de Sines, da Proteção
Civil, da APS, da Galp Energia e da Repsol, o esforço e dedicação demonstrados no combate ao incêndio
que teve lugar no parque de armazenamento de matérias-primas e de produtos acabados, nas nossas
instalações fabris na Zona Industrial de Sines. O profissionalismo demonstrado foi exemplar. O empenho
dos operacionais em coordenação com as diferentes autoridades públicas, incluindo a Câmara Municipal de
Sines e privadas já mencionadas, ilustram as boas práticas de interação entre as diferentes forças vivas da
nossa região.
Destacamos ainda a pronta ação da Repsol Polímeros, que tendo detetado o incêndio, disponibilizou, logo
de início, todos os recursos do seu Plano de Emergência Interno no combate à emergência, e forneceu
direta e indiretamente os caudais de água de combate a incêndios imprescindíveis, ao longo das mais de 24
horas que demorou a extinção, apesar dos graves inconvenientes que esta situação lhes causou.
Lamentamos as perturbações causadas às populações, empresas e outras entidades cuja atividade ficou
alterada pelos fumos emitidos no incêndio, com especial incidência sobre os nossos vizinhos mais
próximos, nomeadamente a Repsol Polímeros e a ETLA, cuja atividade foi temporariamente suspensa.
Queremos também agradecer a disponibilidade e o profissionalismo de todas as pessoas que direta ou
indiretamente estiveram envolvidas na extinção deste incêndio e também todos os outros que nos
dirigiram mensagens de solidariedade, de confiança e de incentivo.
Bem hajam.
A Gerência
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