
Boa tarde. 

Enviamos o referido trabalho aos senhores presidente e vice-

presidente da Câmara Municipal no dia 22 de janeiro, mas este 

trabalho apenas foi tornado público no dia 30 do mesmo mês. Até 

hoje, nunca recebemos qualquer comentário, esclarecimento ou desmentido da Câmara Municipal, 

o que foi por nós encarado como anuência com os termos em que o tema foi tratado. Se nos 

tivesse sido prestado qualquer esclarecimento, desde que devidamente fundamentado, a versão 

final do trabalho consideraria o seu teor. Do mesmo modo, se o esclarecimento que Águas do 

Oeste nos enviou agora, tivesse sido enviado antes - visto conhecerem o trabalho desde 22 de 

janeiro - esse esclarecimento seria considerado. Ainda assim o V. texto será divulgado no sítio web 

da Alambi. 

Se a Lusa abordou o tema, isso significa, em nosso entender, que cumpriu com o seu dever de 

serviço público de informação e de promoção do debate, embora desconheçamos os termos em 

que o fez, por não conhecermos o texto. 

Relativamente ao nosso trabalho, consideramos demasiado redutora qualquer interpretação que se 

limite a encará-lo apenas na perspectiva daquilo que o município de Alenquer possa ou não ter 

pago à Águas do Oeste em 2012. Esse não é o seu aspeto essencial, mas o meio que nos permite 

tomar consciência de que existe um contrato entre a Câmara Municipal de Alenquer e a Águas do 

Oeste que está completamente descontextualizado da realidade económica actual; que os termos 

desse contrato são lesivos para os munícipes; e que, num futuro próximo, quando a Águas de 

Portugal for privatizada, se entretanto os termos do contrato não forem revistos, este tornar-se-á 

extremamente lesivo para os consumidores e para a própria Câmara Municipal.  

Dizem-nos que já está a ser realizado trabalho com vista à revisão dos caudais de consumo 

previstos, mas essa é uma revisão minimalista. Não são apenas os caudais que estão 

descontextualizados da realidade económica atual, mas também os tarifários, sempre crescentes, 

enquanto os rendimentos da população diminuem e vão continuar a diminuir, segundo as 

promessas mais credíveis. Nos caudais de saneamento deve também ser feita a separação do que 

é água da chuva, daquilo que é saneamento doméstico.  

Receamos que se estes contratos não forem revistos no que é lesivo dos interesses dos 

municípios e do público consumidor  enquanto a AdP é uma empresa pública, quando esta cair na 

esfera do privado, essa revisão seja impossível. E relembramos que a sua privatização já esteve 

prevista para 2013. Receamos que a revisão dos caudais mínimos de que falam, ainda que 

minimalista, chegue atrasa, embora tenhamos de considerar que devem ser os municípios a tomar 

a iniciativa de defender o seu próprio interesse. Estamos informados do que aconteceu em 

Barcelos, onde, relatou a imprensa, devido a um contrato de distribuição de água mal ponderado, a 

autarquia foi condenada a pagar à empresa Somague € 24 602 600, relativa aos anos de 2005 a 

2009, bem como ao pagamento anual, a partir do ano de 2010 de € 5 987 179, actualizáveis". Ou 

seja, a Câmara arrisca-se a entregar mais de 170 milhões de euros à Somague até ao fim do 

contrato, ficando em causa a sua sustentabilidade financeira. Em Barcelos os negócios municipais 

da água atingiram todo o seu esplendor. Receamos que algo de semelhante possa acontecer em 

Alenquer - ou noutros municípios da região Oeste - se entretanto a AdP for privatizada sem que 

contratos lesivos sejam revistos. 



A fatura da água em Alenquer, foi em 2013, segundo a Revista Proteste, a 12.ª mais cara do país e 

essa, conta recai inteiramente sobre os consumidores, visto, não haver reposição do equilíbrio 

económico financeiro pela Câmara Municipal desde 2009 como reconhece a Águas de Alenquer no 

seu Relatório e Contas. E o que os munícipes tiveram de suportar não foram meramente os 500 mil 

euros apontados no nosso trabalho, mas mais de 1 milhão de euros, se tivermos em conta os 

lucros da Águas de Alenquer. 

Os dados por nós apontados, dos quais a AdO discorda, todos eles são devidamente 

fundamentados em documentos oficiais. A versão do contrato de que dispomos foi-nos 

disponibilizada pela própria Câmara Municipal de Alenquer em setembro de 2012, ano a que se 

reporta o trabalho, e nela diz expressamente que a água não consumida deverá ser paga. 

Anexo 2 do Contrato com a AdO 

 

 

 

 

 

 

 

A V. explicação, a qual agradecemos, diz que volvido um terço do contrato, apenas será facturada 

a água efectivamente consumida.  

Aproveitando a disponibilidade que nos manifestam para prestar esclarecimentos, gostariamos que 

nos dissessem qual é a cláusula contratual em que essa regra está expressa, visto que, o que 

lemos aponta exactamente em sentido contrário. 

Acresce referir que, se a água não consumida não foi efectivamente paga, conforme esclarecem, 

os beneficiados não foram os consumidores de Alenquer, mas a empresa concessionária da 

distribuição de água – a Águas de Alenquer - que em vez dos 760 mil Euros de lucros antes de 

impostos referidos no seu Relatório e Contas, teria de se contentar apenas com 540 mil Euros. 

Quanto aos munícipes, esses pagaram, e muito mais de 500 mil Euros. 

 

Acerca dos efluentes domésticos, no que diz respeito à desconformidade do nosso trabalho com a 

V. explicação, remetemos para o que é dito no Relatório e Contas da Águas de Alenquer sobre o 

assunto.  
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A AdA diz claramente qual foi o caudal de efluentes produzido e qual o caudal que teve de ser 

pago, parecendo-nos claro que o caudal contabilizado pela AdO inclui também 1 milhão de metros 

cúbicos de água da chuva, sendo evidente que os munícipes, embora não tendo suportado os 

custos de toda essa água que aflui às ETAR, tiveram de suportar um pouco mais de metade, tendo 

sido pago como efluente doméstico aquilo que, segundo a AdA, não o era. 

Tendo em conta esta divergência entre a informação da AdO e a Informação da AdA, perguntamos 

se existe alguma cláusula no contrato que estabeleça esta diferenciação, e que proteja os 

consumidores de pagarem como efluente, aquilo que, no dizer da AdA, é água da chuva. 

Aproveitando a amável disponibilidade que manifestam para nos esclarecer sobre esta temática, 

relembramos as duas perguntas acima enunciadas e acrescentamos uma terceira pergunta e um 

pedido: 

1.ª Qual a cláusula contratual que estabelece o não pagamento de caudais não consumidos depois 

de vencido 1/3 do contrato? (não encontramos essa cláusula nos documentos fornecidos pela 

Câmara Municipal e ainda não conseguimos compreender a V. explicação, embora aceitando-a, 

como é evidente) 

2.ª O contrato prevê a diferenciação daquilo que é água da chuva infiltrada no sistema, daquilo que 

são efluentes domésticos? 

3.ª Está a Águas do Oeste disponível para uma revisão do contrato que estabeleça não apenas 

caudais realistas, mas também um tarifário adequado à realidade económica actual? 

4.ª Solicitamos à Águas do Oeste a gentileza de nos enviar uma amostra representativa dos 

contratos celebrados com as Câmaras Municipais, nomeadamente com as Câmaras de Azambuja, 

Arruda dos Vinhos, sobral de Monte Agraço e Peniche. 

Alenquer, 20 de fevereiro de 2014 
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