
 ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL
Pessoa colectiva de utilidade pública (Declaração n.º 104/2002, DR - II Série, n.º 91 de 18 de Abril) • Membro

honorário da Ordem da Liberdade

Rua da Misericórdia, 95 • 1200-271 LISBOA
Tel. 213 241 420 • Fax 213 241 429 • E-mail: a25a.sec@25abril.org

www.25abril.org • www.guerracolonial.org
NIF 501 323 414

1

Água – O Desafio

A pretexto da reorganização do sector de abastecimento de Água e saneamento de
águas residuais e recolha e tratamento de resíduos sólidos foi aprovada em 19 de
Abril de 2013, na Assembleia da República, a lei1que procede à segunda alteração
ao diploma legal2 que regula o acesso da iniciativa económica privada a
determinadas actividades económicas.

A Lei aprovada em 19 de Abril e publicada em 11 de Junho, ao contemplar a
possibilidade legal da subconcessão total ou parcial a empresas de capital
maioritária ou integralmente pertença de privados, vem abrir as portas à
privatização das actividades de captação, tratamento e distribuição de Água para
consumo público, recolha, tratamento e rejeição de águas residuais urbanas, em
ambos os casos através de redes fixas, e recolha e tratamento de resíduos sólidos,
no caso de sistemas multimunicipais e municipais.

A Água é um bem público e o acesso a ela é um direito humano pelo que o seu
abastecimento público constitui um serviço essencial ao bem-estar e segurança
colectiva de todas as pessoas e à saúde pública.

O acesso à Água de boa qualidade é um imperativo e uma necessidade de
sobrevivência humana. Ao ser considerada um bem social e essencial à vida não
pode ser encarada e tratada como de um mera mercadoria se trate, sujeita aos
humores e interesses dos mercados, sejam lá eles o que forem ou sejam.

A Água bem social imprescindível e insubstituível na satisfação das elementares e
básicas necessidades humanas é um dos direitos fundamentais do Homem quer na
quantidade suficiente, quer na qualidade exigida que a sua fruição e consumo
impõem e exigem.

A Água bem essencial ao Homem determina a sua fruição e usos com carácter
universal. Propriedade que lhe é imputada e associada porque o direito a ela é
reconhecido pela Convenção Internacional dos Direitos Económicos Sociais e
Culturais das Nações Unidas como um pré-requisito inultrapassável e não
dispensável à realização de outros direitos do Homem.

A Água e a sua fruição pelo Homem não podem estar, nem ficar, à mercê de
interesses alheios aos direitos, anseios, expectativas e inalienáveis interesses da
esmagadora maioria da Humanidade. A Água não pode ficar submetida à consigna
neoliberal egoísta, desumana, iníqua, produtora de injustiças, desigualdade e
pobreza, a criação de valor para o accionista, objectivo primário, senão único, da
gestão privada dos negócios.
1 Lei n.º 35, de 11 de Junho
2 Lei n.º 88-A/97, de 25 de Julho
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Uma das portas que Abril abriu foi certamente o desenvolvimento do Saneamento
Básico. É graças ao 25 de Abril, que se desencadeiam por todo o País, acções
concretas orientadas para a melhoria das condições de vida das populações
mobilizando os meios existentes, com destaque para o grande envolvimento dos
militares nestas actividades.

Em Abril de 1974 praticamente só as populações residentes nas sedes de concelho
dispunham de distribuição de Água ao domicílio e nem todas dispunham de redes
de colecta de águas residuais, dispondo a maior parte delas de redes unitárias.

Como exemplo desta situação vergonhosa e desprestigiante temos a Capital do
país.

Em 1974 Lisboa dispõe de distribuição de Água ao domicílio efectuada pela CAL -
Companhia de Águas de Lisboa, mas não dispõe a esta data de qualquer estação
de tratamento de esgotos, sendo lançados directamente no rio Tejo todos os
esgotos produzidos na capital sem que os mesmos sejam tratados.

Basta lembrar que na Grande Lisboa, onde viviam já cerca de três milhões de
pessoas, existia uma única ETAR, com capacidade para tratar os resíduos de
50.000 dessas pessoas....

Esta situação inacreditável e inaceitável aos olhos da Europa e das populações que
sofriam na pele os efeitos nefastos da poluição, gerou nas últimas três décadas um
forte investimento, público estatal, autárquico e comunitário europeu, com vista a
atingir metas e objectivos que nos permitissem ter graus de cobertura de
distribuição de Água e saneamento e respectivos tratamentos acima dos 90 % de
taxas de cobertura.

Estas metas e objectivos só foram possíveis de atingir face ao enorme esforço
financeiro dos contribuintes portugueses e dos apoios comunitários.
Desconhecemos neste percurso a existência de mecenas privados ou até mesmo
de empreendedores privados. Face ao bom nível de eficácia e eficiência
demonstrados pelo Sector Público do Estado, Portugal é hoje um “Caso para
Estudo” com sucesso nesta matéria.

Citando a ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos “Hoje
em dia a totalidade das entidades gestoras faz aprovar anualmente o respectivo
plano de controlo da qualidade da água para consumo humano, executa-o através
de laboratórios analíticos com parâmetros acreditados, divulga atempadamente os
resultados, é sujeita a intensa fiscalização e segue procedimentos estritos em caso
de incumprimento, sob controlo da ERSAR e em articulação com as autoridades de
saúde. Verdadeiramente nada disto existia há uma década. Não admira pois que
hoje se realizem anualmente cerca de 650 000 análises, a totalidade prevista na
exigente legislação comunitária, e se cumpram 97,7% dos valores paramétricos.
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Quanto à evolução do serviço de abastecimento público de água, a situação tem
melhorado muito (97%), estando ultrapassado o objectivo de 95%. Há ainda algum
investimento a fazer, de forma racional, com preocupações de gestão patrimonial e
resolvendo problemas localizados numa perspectiva custo benefício. Quanto à
evolução da população servida com “Água segura”, a situação melhorou imenso,
com 98% de cumprimento da exigente legislação comunitária. Quanto à evolução
do serviço de saneamento de águas residuais, a situação tem melhorado (71%-
81%), mas ainda algo distante do objectivo de 90%. Tem que continuar o
investimento, de forma racional, com objectivos ambientais, de saúde pública e de
gestão patrimonial, numa perspectiva custo benefício.”

Esta situação só foi possível de concretizar face ao papel que o Estado assumiu nos
chamados sistemas em Alta que incluem captação, tratamento e transporte de
Água até às redes de distribuição, estas últimas usualmente geridas pelos
Municípios.
No caso das redes residuais as redes de colecta são geridas pelos Municípios
sendo a colecta e tratamento habitualmente efectuado em Alta por empresas
maioritariamente de capitais estatais. Nesta estratégia, a Água e o saneamento
tiveram especial destaque, com um grande empenhamento das autarquias locais,
na resolução das mais graves carências sentidas e reclamadas pelas suas
populações.

Tendo em conta que a Água é um bem fundamental à vida e um recurso limitado e
escasso temos para nós a convicção que a única hipótese de não haver uma
regressão nesta área estratégica para a Nação é manter a gestão em Alta dos
Sistemas de Água e Esgotos no Sector Estatal, deixando às autarquias locais as
competências de gestão das redes de Distribuição.

É nosso entendimento que só assim se manterão abertas ao progresso e
desenvolvimento as portas que foram abertas pela Revolução de Abril e só assim
serão defendidos os interesses nacionais e da população.

A Água, como bem essencial, não pode ser objecto da ambição dos usurários. Não
pode ficar à mercê da usura. Não pode engrossar os instrumentos da dominação a
que o nosso Povo está a ser sujeito. Feito o investimento com dinheiros públicos, os
usurários querem agora explorar a mina, metendo mais uma vez as mãos nos
bolsos das pessoas. Não há que ter dúvidas de que estamos perante o negócio
mais apetecível do futuro, para os especuladores e exploradores. Situação que, só
por si, explica a sanha com que os detentores do poder a ele se agarram.

Se não formos capazes de dizer NÃO à privatização da Água e dos resíduos, se
deixarmos que os vendilhões continuem a sua acção de delapidação do País, não
seremos dignos dos conspiradores de há 40 anos.

Vamos assinar aqui hoje, e tal como há 40 anos promover a recolha de mais
assinaturas, um documento que seja um sinal inequívoco de que a degradação do
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País tem de parar, de uma vez por todas, impedindo a iniciativa em curso de venda
aos interesses privados, ao capital financeiro estrangeiro e nacional, de um dos
maiores e mais indispensáveis bens da Humanidade: a Água a que juntamos o
tratamento de resíduos porque apetitoso enquanto negócio bastante rentável.
Ao assinar este documento e ao promover a recolha de assinaturas, como há 40
anos estamos disso convictos, a dar o tiro de partida para o desígnio:

Vencer o Medo, Reafirmar Abril, Construir o Futuro

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


