
 

MOÇÃO 

 

ÁGUA, UM BEM DE TODOS, PARA TODOS 

 

 

A Câmara Municipal de Alcochete, por diversas vezes exprimiu o seu 

contributo no sentido da afirmação de uma governação da água, ao 

serviço do progresso e do desenvolvimento, socialmente justa e 

ambientalmente responsável e sustentável, ao nível local e nacional. 

Tendo sempre presente o seu carácter global de elemento natural que 

não conhece fronteiras, e bem comum da humanidade, cujo acesso de 

todas as pessoas foi consagrado como Direito Humano pelas Nações 

Unidas.  

No entanto, a importância e atualidade política do assunto, exige que 

mais uma vez voltemos ao tema. 

A governação da água promovida pela atual maioria PSD/CDS-PP, tem 

aprofundado o afastamento da sua execução ao serviço dos interesses 

nacionais, da soberania e do desenvolvimento, e dos interesses dos 

cidadãos, do bem-estar, da justiça social e da participação democrática 

na gestão desse bem, orientada por uma visão onde a privatização dos 

serviços públicos é uma bandeira da sua ação governativa. 

O atual Governo PSD/CDS-PP, através de eufemismos linguísticos e 

políticas dissimuladas, tem procurado encobrir e negar as suas reais 

intenções.  

Ao mesmo tempo que o governo prossegue a sua ofensiva contra o 

Poder Local e as competências que lhe foram consagradas do sector da 

água, que mais não é do que a centralização da gestão dos sistemas 

públicos, a apropriação dos ativos municipais dos sistemas de água e 

saneamento e o posicionamento no acesso direto aos recursos 

financeiros gerados pelas tarifas pagas pelos utilizadores/munícipes, com 

o fim de criar um negócio da água, que culminará sem duvida na 



tentativa de impor um processo semelhante ao que recentemente 

sucedeu com o sector de resíduos (EGF). 

Prova cabal desta sua agenda política, foi o chumbo no passado dia 10 

de Outubro, pela maioria parlamentar PSD/CDS-PP, do Projeto de Lei nº. 

368/XII “Protecção dos direitos individuais e comuns à água”, resultado 

de uma iniciativa Legislativa de Cidadãos, que num exercício inédito de 

mobilização social desta natureza, recolheu mais de 44.000 assinaturas 

de apoio, excedendo largamente o mínimo exigido por Lei.  

Esta ação politica e social que é voz da imensa maioria dos portugueses 

que pretendem continuar a manter o Estado como garante de uma 

governação da água ao serviço de Portugal e dos portugueses e a 

gestão dos serviços públicos de água e saneamento em mãos públicas, 

no âmbito do controlo democrático, que a escolha popular e a 

participação cidadã garantem. 

 

Assim a Câmara Municipal de Alcochete delibera: 

1. Reafirmar as posições já assumidas de defesa da gestão pública da água e 

do saneamento, nomeadamente a denúncia de todas as medidas tendentes 

a promover a privatização, seja por que via for, destes sectores e dos 

serviços que lhe dão corpo, construídos com dinheiros públicos e o 

esforço das populações;  

2. Reafirmar as posições já assumidas da água como um bem comum, 

estratégico para soberania e desenvolvimento nacional, cuja gestão com 

estes objectivos, apenas o Estado está em condições de garantir; 

3. Reafirmar em paralelo, a incontornável responsabilidade da 

Administração Central em assegurar políticas sociais que garantam a 

dignidade de todos os portugueses, e a sua não exclusão ao acesso dos 

serviços de abastecimento de água, por razões socioeconómicas. 

4. Manifestar a sua solidariedade para com todos os que travam esta mesma 

batalha, nomeadamente os mais de 44 mil cidadãos subscritores da 

Iniciativa Legislativa de Cidadãos para a “Protecção dos direitos 



individuais e comuns à água”, cuja prossecução e objectivos, 

correspondem à vontade da esmagadora maioria dos portugueses e 

concretizam as disposições constitucionais sobre a água e a sua gestão; 

5. Remeter esta Moção para conhecimento da Assembleia Municipal; 

6. Remeter esta deliberação ao Exmo. Sr. Presidente da República, Exma. 

Srª. Presidente da Assembleia da República, ao Exmo. Sr. Ministro do 

Ambiente, Ordenamento do território e Energia, aos Grupos 

Parlamentares, às Juntas de Freguesia do Concelho, ao Concelho 

Metropolitano de Lisboa, à Associação de Municipios da Região de 

Setubal, à Comissão Promotora do Movimento de Cidadãos- Protecção 

dos direitos individuais e comuns à água, à comunicação social em geral e 

à população do concelho. 

 

Alcochete, 20 de Outubro de 2014 

 

O Vereador Jorge Giro    

 

___________________ 

  

 

 


