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Apelo aos Deputados Municipais 
 

EM NOME DA DEMOCRACIA 
 

Não aprovem o Contrato de Parceria por 50 anos com a  
 

Águas de Portugal, a três meses das eleições! 
 
Seguramente teremos pontos de vista diferentes sobre o Contrato de Parceria com a AdP que 
hoje está em discussão e votação na Assembleia Municipal de Beja. As diferenças de opinião são 
naturais e constituem o fermento da própria democracia.  
 
Essencial é a discussão pública das diversas opções, envolvendo o conjunto dos cidadãos 
e não apenas as forças partidárias. E haverá melhor momento para travar essa discussão 
do que as próximas eleições autárquicas, já marcadas para 11 de Outubro? 
 
Dir-nos-ão que a urgente modernização do abastecimento de água às populações e os grandes 
investimentos que ela exige já se arrasta há demasiado tempo – sete anos, pelo menos…  
 
É verdade! Mas é verdade também que esse atraso é da responsabilidade dos governos que 
travaram as candidaturas em Lisboa e Bruxelas e, em diferente medida, dos poderes locais dos 
vários partidos que, legitimamente defenderam diferentes soluções: os modelos multimunicipal ou 
intermunicipal, com maior ou menor participação de privados e da Águas de Portugal que já foi 
uma Empresa Pública e hoje é uma SA. 
 
O facto é que nunca se realizou uma discussão pública digna desse nome sobre as 
alternativas para o abastecimento de água em alta e em baixa. Nem se diga que os eleitores 
já conheciam, em 2005, as posições dos partidos sobre a gestão da água.  
 
Até porque alguns partidos mudaram de opinião: defendiam a abertura de 49% do capital a um 
parceiro privado (do que também sempre discordámos) e agora já cedem 51% à AdP, SGPS, SA. 
E têm todo do direito de mudar de opinião. Mas têm também o dever de se explicar perante o 
eleitorado. E haverá melhor ocasião para isso do que as eleições de 11 de Outubro? 
 
Dir-nos-ão também que a ÁGUA não é o TGV, cujo concurso foi adiado até às legislativas. 
 
Mas estamos a falar do PETRÓLEO DO SÉCULO XXI e de um contrato de 50 anos com a AdP. 
Perante isto, qual é a pressa de aprovar agora este Contrato? Será porque o n.º 3 da Cláusula 
2.ª estipula que "A Entidade Gestora da Parceria deve ser constituída no prazo máximo de três 
meses após a outorga do presente Contrato? 
 
Só se a ideia é tornar este contrato de 50 anos (que só pode ser revisto ao fim de cinco) num 
facto consumado antes da realização das eleições autárquicas..  
 
Nem queremos acreditar nisso, pois o país está farto de maus exemplos de decisões tomadas por 
governos em vésperas de eleições, quando se deveriam limitar à gestão corrente. 
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Para além das considerações de ordem democrática, vamos a questões de conteúdo. 
 
1 – Não estamos a falar de “trocos”. A Cláusula 1,ª do Contrato dispõe: 
 
"Os Municípios decidem agregar parte [Que parte? Limitada à captação e gestão da água em alta 
ou poderá incluir a distribuição em baixa, até á torneira?] dos respectivos sistemas municipais de 
abastecimento de água para consumo público e de saneamento das águas residuais urbanas num 
sistema territorialmente integrado de águas (...). 
 
2 – Os defensores deste Contrato não se cansam de frisar que ele é uma Parceria Pública entre 
23 municípios e a AdP, SGPS, SA que, por enquanto é detida a 100% pelo Estado.  
Não foi só o BE a dizer que a Águas de Portugal está na mira das privatizações, esfriadas pela 
actual crise financeira que pôs em causa o modelo neoliberal. Por agora até convém que seja o 
Estado a “tapar o buraco” de uma empresa altamente endividada, tal como fez com a banca.  
Mas alguém duvida que a privatização da AdP voltará à agenda da especulação bolsista? 
 
3 – Há quem diga (não é claro no Contrato) que, se a AdP for privatizada, os municípios poderão 
recomprar a sua parte dos investimentos entretanto feitos. Mas qual é a força de cada um dos 23 
municípios (de diferentes cores políticas) perante o monopólio da AdP que já controla mais de 
50% dos concelhos do país – e logo num período de grande “aperto” das finanças municipais? 
  
4 – Não por acaso, o Presidente da ANMP, Fernando Ruas, defende que cada município é 
livre e "saberá a quem se quer associar e em que condições". E o insuspeito presidente 
da Associação de Municípios do Algarve, Macário Correia, veio criticar as tentativas da 
AdP para controlar o abastecimento de água de norte a sul, desde a captação até à torneira do 
consumidor, por se tratar de "um monopólio" com "mais custos para os cidadãos" e um negócio 
em "circuito fechado, sem concorrência, durante os próximos 50 anos” – “Público de 20/11/2008. 
 
5 – É falso afirmar que não existem alternativas a este monopólio. 
 
Bastaria citar os municípios da Península de Setúbal que constituíram um sistema intermunicipal 
totalmente público, sem parcerias com privados nem com a AdP. Já ouvimos o argumento de que 
a população destes concelhos é muito superior á do Alentejo e, por isso eles têm massa crítica 
para dispensar tais parcerias.  
 
Que dizer então das Águas do Ribatejo, sistema intermunicipal integrado por seis concelhos: 
Almeirim, Alpiarça Benavente, Chamusca, Coruche e Salvaterra de Magos, com adesão próxima 
de Torres Novas? Trata-se dum bom exemplo de cooperação entre municípios de cores políticas 
diferentes, sem parceiros privados nem a AdP e que, também por isso, oferece os preços de 
água mais baixos dos diferentes sistemas intermunicipais. E é perfeitamente viável, com mais 
15,2 milhões de euros de financiamentos a fundo perdido do Fundo de Coesão, num total de 
cerca de 44 milhões de euros para obras a desenvolver até 2015 – “Público” de 23/03/2009.  
 
Não consta estes oito concelhos tenham mais população que os 23 municípios alentejanos. 
 
6 ~ A Assembleia Municipal de Castro Verde, realizada no passado dia 23 de Junho, adiou esta 
discussão porque, além do mais, três Anexos essenciais ao Contrato estavam em branco:  
 
I – Solução Técnica Global; II – Infra-estruturas e equipamentos a afectar à Parceria;  
IV – Pressupostos do Estudo de Viabilidade Económico-Financeira – do qual depende  
a fixação das tarifas de água a praticar. 
 
Mesmo que esta lacuna tenha sido suprida até à realização da Assembleia Municipal de Beja – e 
esperemos que o seja – ainda ACHA QUE ESTE NÃO É UM BOM ASSUNTO PARA DISCUTIR 
NA CAMPANHA ELEITORAL AUTÁRQUICA? Há sempre quem prefira discutir personalismos, 
“estratégias” abstractas ou quem teve mais gente nos comícios e jantares… 
 
Para terminar: sabia que a Câmara de Paris decidiu remunicipalizar o abastecimento de água, 
no seguimento de um relatório segundo o qual esta tinha um preço 33% mais elevado com os 
serviços concessionados a privados que obtinham, em média, um lucro de 28%? 


