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23 de março de 2018 

Esclarecimento à Comunicação Social sobre a qualidade da água na Base das Lajes 

Tendo surgido na Comunicação Social notícias relativas à qualidade da água para 

consumo humano nos aquíferos na zona da Base das Lajes, a Força Aérea vem esclarecer 

que, na sequência da notícia do Expresso, o Comando da Zona Aérea questionou o 65th 

Air Base Group (65th ABG) sobre a existência e validade do “2015 Water Drinking 

Quality Report”. Em resposta, estes informaram que se trata de um documento interno, 

cujos resultados não foram obtidos em laboratório certificado. As análises oficiais, essas 

sim realizadas em entidades certificadas, de 2015 até à presente data, comprovam a boa 

qualidade da água para consumo.   

No que diz respeito aos emails enviados pela Força Aérea aos militares e civis da Base 

Aérea N.º4 (BA4), 10 no total e não 84 como refere a notícia, há a referir que os mesmos 

não estão relacionados com a rede de distribuição do 65th ABG. A rede da BA4 e a do 

65th ABG são independentes e com pontos de captação distintos. O envio destes emails 

deveu-se a uma medida de precaução após a receção de resultados de análises à qualidade 

da água, realizadas em julho de 2017, nas quais foi evidenciada uma contaminação de 

origem bacteriana na água distribuída à área edificada sob responsabilidade da Força 

Aérea, com origem no interior da própria rede. Após a localização e delimitação das áreas 

afetadas, a rede sofreu as intervenções tidas como necessárias para erradicação da 

contaminação. Após estas intervenções, a qualidade da água regressou aos padrões 

normais de qualidade. Não foi registada qualquer ocorrência do foro sanitário entre os 

militares e civis da BA4 decorrente desta situação.  

Nota: Esclarecimentos adicionais serão prestados pelo Tenente-coronel Manuel Bernardo 

da Costa, porta-voz da Força Aérea, através do contacto 933 652 032. 


