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Em Defesa e Preservação dos Interesses

Nacionais e da Soberania

Em defesa e preservação dos interesses Nacionais, nomeadamente a
soberania, e dos portugueses enquanto seres humanos, com o direito
universal à Água, quer na quantidade suficiente, quer na qualidade exigida
que a sua fruição e consumo impõem e exigem.
Considerando que a Água é um bem social de imperativo serviço público, e
não uma mera mercadoria, passível de ser utilizado para a criação de
riqueza ao serviço de interesses privados em detrimento e prejuízo dos
interesses universais e inalienáveis do Homem, reconhecidos pela
Convenção Internacional dos Direitos Económicos Sociais e Culturais das
Nações Unidas, os subscritores do presente documento instam os poderes
instituídos – Presidente da República, Assembleia da República e Governo
– a:

 Suspender todas e quaisquer acções que visem entregar a empresas
privadas e a outras entidades da mesma natureza:

o a captação, tratamento e distribuição da Água para consumo
público;

o a recolha, tratamento e rejeição de águas residuais urbanas, em
ambos os casos através de redes fixas; e,

o a recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, no caso de
sistemas multimunicipais e municipais.

 Revogar a LEI N.º 35/2013, de 11 de Junho.

Comemoração do 9 de Setembro de 1973, data do acto fundador do

Movimento dos Capitães, Alcáçovas, 14 de Setembro de 2013
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