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Em resultado de um contrato de fornecimento desfavorável, celebrado em 2003 pela 

Câmara de Alenquer com a Águas do Oeste – empresa regional do grupo Águas de 

Portugal – os munícipes e as empresas do concelho pagaram em 2012 mais de 500 mil 

Euros de água não consumida e de efluentes domésticos que não produziram. 

Embora Alenquer seja uma terra rica em água, e, a EPAL – outra empresa do grupo 

Águas do Portugal – tenha aqui duas captações de grande relevância, o município compra 

a água que é distribuída. Em 2003 celebrou um contrato de fornecimento de  água e de 

recolha e tratamento de efluentes domésticos com a empresa Águas do Oeste, válido até 

2031, em que se compromete a comprar em exclusividade a esta empresa a água que 

consome, e em que conceciona a  gestão do sistema municipal de tratamento de efluentes. 

Todavia este é um contrato muito desfavorável aos interesses dos munícipes e da 

própria câmara, em que apenas a AdO lucra. A Câmara compromete-se a comprar e a 

pagar anualmente caudais pré-definidos, em quantidade sempre crescente até 2031, a 

tarifas igualmente crescentes,  garantindo àquela empresa um rendimento anual e a 

isenção de riscos. E o mesmo acontece com os efluentes domésticos, em que a Câmara 

também se comprometeu com a entrega e o pagamento de volumes anuais sempre 

crescentes, pagos a tartifas também crescentes. 

Acresce que as necessidades do município quer em termos de abastecimento 

de água quer em termos de produção de águas residuais domésticas foram muito 

sobreavaliadas e agora, por força de um contrato mal ponderado, os munícipes têm de 

pagar aquilo que não consomem. 

Como pode verificar-se nos quadros abaixo, em 2012 as necessidades de água na 

rede de distribuição foram inferiores em quase 359 mil metros cúbicos ao que tinha 

sido contratado, mas os munícipes tiveram de pagar esta água não consumidoa, o que 

custou 227 mil euros. O caudal de efluentes que chegou às ETAR foi também inferior 

em mais de 500 mil metros cúbicos ao caudal contratualizado para 2012, e, este 

serviço não prestado, custou aos munícipes 283 mil Euros.  Tudo somado, as contas 

da água não consumida e dos efluentes não produzidos, custaram aos munícipes e às 

empresas do concelho 510 mil euros. 
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Quadro I – Valor mínimo contratualizado para a água a fornecer ao município em 2012 

ÁGUA Ano 
Caudal 

(m3/ano) 
Tarifa 

(Euros/m3) 
Valor (Euros/ano) 

Contratado 

2012 

3 698 729 

0,636 

2 352 392 

Fornecido 3 341 033 2 124 240 

Diferença - 357 696 227 595 

 

Quadro II – Valor mínimo contratualizado para os efluentes domésticos a tratar em 2012 

SANEAMENTO Ano 
Caudal 

(m3/ano) 
Tarifa 

(Euros/m3) 
Valor (Euros/ano) 

Contratado 

2012 

2 287 348 

0,5461 

1 249 121 

Fornecido 1 770 000 966 597 

Diferença - 517 348 283 254 

 

Este valor no entanto apenas seria exato se as tarifas contratualizadas com a Águas 

do Oeste tivessem vigorado neste ano. No entanto a empresa Águas de Alenquer, à qual 

a Câmara Municipal concessionou a distribuição, lamenta-se no seu Relatório e Contas  

de 2012 de o aumento dos tarifários pagos à Águas do Oeste ter sido superior ao 

previsto em 4,3% no serviço de abastecimento de água e em 7,7% no serviço de 

recolha e tratamento de águas residuais domésticas, o que eleva o valor atrás 

referido. Feitas as contas, os custos suportados por bens e serviços não consumidos 

deverá ter custado aos munícipes cerca de 550 mil euros. E apesar deste contrato ser da 

responsabilidade da Câmara, o prejuízo foi inteiramente suportado pelos munícipes 

e pelas empresas, já que, por força de revisões contratuais com a Águas de Alenquer que 

implicaram revisões anuais de tarifário, são os consumidores que suportam integralmente 

as faturas apresentadas pela Águas do Oeste. 

Em Abril 2013 a revista Proteste publicou um estudo sobre os tarifários da água em 

todo o país em que Alenquer surgia como o 12.º concelho com a água a preço mais 

elevado, e não é por acaso que isso acontece: em Alenquer o público tem de pagar aquilo 

que não consome. 

Lembramos que a Águas de Portugal, empresa a que pertence a Águas do Oeste, é 

uma empresa pública que esteve para ser privatizada em 2013, e a sua manutenção no 

domínio público é incerta. O contrato celebrado com a Câmara de Alenquer é 

profundamente assimétrico, sobreavalia em muito a necessidades de consumo e aplica 

aos tarifários taxas de inflação que estão descontextualizadas da realidade económica 

atual. A Cãmara Municipal não soube defender o interesse do município na celebração 

deste contrato, e se agora não for capaz de o rever enquanto a Águas de Portugal 

permanece na esfera pública, com a revisão a depender apenas do encontro de vontades 

políticas, então quando aquela empresa for privartizada, o que poderá acontecer em breve, 

só pela via litigiosa este contrato poderá ser revisto, sendo o resultado incerto. Entretanto, 

os munícipes vão pagando. 
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Considerando que o contrato da Câmara de Alenquer com a Águas do Oeste é 

válido até 2031 e que os caudais e os tarifários contratualizados são sempre crescentes, 

se nada for feito para o rever, os munícipes e as empreas poderão ter de pagar ao 

longo destes anos, pelo menos 18 milhões de euros (dezoito) por aquilo que não 

consomem. Mais de oito milhões em água e perto de dez milhões em saneamento. Esta 

estimativa foi reralizada para consumos contantes, mas, a tendência atual é de diminuição 

dos caudais consumidos, o que, a manter-se, agravará estes valores. Estamos perante um 

excelente negócio para a Águas do Oeste e para os futuros acionistas da Águas de 

Portugal, mas um esbulho para os consumidores, submetidos a uma exploração 

implacável pela utilização de um bem de primeira necessidade lhes pertence. Na verdade 

a celebração deste tipo de contratos não é exclusiva de Alenquer e por detrás poderia 

estar já a intenção de privatizar este recurso natural, valorizando para isso a Águas de 

Portugal  à custa da população  e garantindo aos futuros acionistas lucros generosos, 

como mostra a história recente das privatizações. 

Mas o pagamento de água que não é consumida introduz no setor elementos 

contrários à racionalaidade da gestão. A autarquia deixa de ter motivos para promover 

junto dos munícipes o consumo racional e o combate ao desperdício, situação de especial 

acuidade na estação quente dos anos de seca; a Águas de Alenquer deixa de ter 

incentivos para minimizar as perdas de água na rede, visto não ser económico dispender 

meios a minimizar perdas, quando vai ter de se pagar aquilo que nem se consome; e por 

fim, a Câmara Municipal arrisca-se a reaver, no final do contrato de concessão com a 

Águas de Alenquer, uma rede de águas envelhecida e danificada, a necessitar de 

dispendiosas obras de reparação.  

Em resumo… 

- A Câmara de Alenquer celebrou em 2003 um contrato com a Águas do Oeste que 

sobreavalia em muito os consumos de água e a produção de efluentes domésticos; 

- Este contrato garante à Águas do Oeste o pagamento de caudais e de tarifas 

sempre crescentes até 2031, mas esta empresa pode aumentar as tarifas para além do 

contratado; 

- Em 2012 os consumos estiveram já bastante abaixo do contratado e os munícipes 

e empresas tiveram de pagar 550 mil euros por água que não consumiram e efluentes que 

não produziram. 

- A tendência atual é de diminuição dos caudais de consumo, ao contrário do que 

prevê o contrato com a Águas do Oeste, o que, a manter-se, agravará ainda maios o 

pagamento pela água não consumida e efluentes não produzidos; 

- A fatura da água em Alenquer era em 2013 a 12ª mais cara do país, apesar de a 

EPAL ter duas captações de grande relevância no concelho; 

- Se o contrato com a Águas do Oeste não for revisto, os munícipes e as empresas 

irão pagar até 2031 uma quantia estimada de 18 milhões de euros, por água que não 
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consomem e efluentes domésticos que não produzem. Este montante poderá ser ainda 

mais elevado se a tendência atual de diminuição dos caudais consumidos se mantiver. 

Alenquer, 20 de janeiro de 2014 

A Direção da Alambi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alambi  - Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer 

Ex-Escola da Passinha (Casais Novos)   
APARTADO 63   2584-909 ALENQUER     geral@alambi.org   Tel. 960382729    ww.alambi.org 
 

A Alambi é uma Organização Não Governamental de Ambiente de âmbito local,  

inscrita no Registo Nacional de ONGA e na Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente 
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Anexos 

Contrato de fornecimento de água entre a CMA e a ADO celebrado em dezembro de 2003,  
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Nota: Tabela de caudais mínimos anuais de água a comprar pelo município à AdO, com 

tarifas mínimas igualmente garantidas. Existe no contrato uma tabela semelhante para os 

caudais de efluentes domésticos a entregar anualmente nas ETAR e respetivas tarifas. A 

AdO pode praticar tarifas mais elevadas do que as estabelecidas nestes quadros, como terá 

acontecido em 2012, segundo o Relatório e Contas da Águas de Alenquer. Verifica-se que os 

caudais a fornecer anualmente ao município são sempre crescentes. No entanto a tendência 

atual é de diminuição do consumo, conforme pode ser verificado na tabela abaixo. 

 

Águas de Alenquer de Alenquer,  Relatório e Contas de 2012, Síntese de Dados, pág. 7  

 

Verifica-se que a tendência atual é de decréscimo do volume de água adquirida. 

 

Contrato de fornecimento de água entre a CMA e a ADO celebrado em dezembro de 2003,  

 

Nota: a CM cede à AdO as captaçõpes de Marés e depois os munícipes pagam à AdO, por 

bom preço, a água que poderiam obter pelo custo das bombagens e da manutenção do 

sistema. 

Anexo 4. 

Clausula 2.ª  
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Nota: As assimetrias deste contrato começam logo na Cláusula 2.ª, em que a AdO invocaça 

causas excepcionais como motivo para não fornecer os volumes máximos contratados. No 

entanto não há nenhuma clásula em que a Câmara salvaguarde os interesses dos munícipes 

face ao pagamento de caudais não consumidos, nem sequer por motivos excecionais. 

 

Clausula 3.ª 

 

 

 

Nota: a 

AdO 

protege-se garantindo o pagamento da água que vai fornecer, ainda antes desta ser 

fornecida, impondo ao município em janeiro de cada ano a prestação de uma caução através 

de garantia bancária. 

 

 

Nota: o município obriga-se ao pagamento de caudais mínimos. 

 

Nota: a CM concede à AdO o monopólio de fornecimento de água dentro da zona de 

influência do sistema multimunicipal. 

 

Alambi  - Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer 

Ex-Escola da Passinha (Casais Novos)   
APARTADO 63   2584-909 ALENQUER     geral@alambi.org   Tel. 960382729    ww.alambi.org 
 

A Alambi é uma Organização Não Governamental de Ambiente de âmbito local,  
inscrita no Registo Nacional de ONGA e na Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente 

 


