
Contas da água são mais lesivas do que a 
Alambi tinha relatado 

 

No trabalho realizado em janeiro a Alambi apenas relatou metade da história, a das 

contas do município com a Águas do Oeste. Faltava analisar a outra metade, a das 

contas da Águas de Alenquer. Na verdade a fatura suportada pelos munícipes não 

foi apenas de 500 mil, mas superior a 1 milhão de euros. 

O trabalho contestado pela Câmara Municipal de Alenquer foi enviado em primeira mão para o e-

mail institucional dos senhores presidente e vice-presidente no dia 20 de janeiro, mas a sua 

divulgação pública apenas ocorreu no dia 28. Durante esse período não 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, mas pelos vistos, a Câmara Municipal apenas se interessou pelo assunto quando o viu 

tratado na imprensa, o que lamentamos. 

 Depois, limitou-se a reencaminhar para a imprensa, como resposta, uma versão dos factos em que 

se limita a subscrever a explicação divulgada pela Águas do Oeste, assumindo-a como sua, como 

se não tivesse posição própria sobre o assunto. Se a Câmara contesta a o nosso trabalho, foi pela 

imprensa que o soubemos. Até à data em que este texto foi redigido não recebemos qualquer 

esclarecimento da Câmara Municipal. 

Águas do Oeste e Câmara contestam ter sido cobrada ao município em 2012 água não consumida, 

ao abrigo do contrato de fornecimento estabelecido pelas duas entidades em 2003, em resultado 

do consumo efectivo ter ficado abaixo do caudal contratado. A conclusão da Alambi foi retirada do 

Anexo 2 do Contrato de Fornecimento de Água, onde no ponto 1.2 pode ler-se: 

 

A redacção é clara e o exemplar do contrato que utilizamos como fonte, foi-nos cedido pela 

Câmara Municipal em Setembro de 2012, o ano a que se reporta o trabalho, e nele não 

encontramos qualquer cláusula que contradiga este articulado. Se existe qualquer adenda a este 

contrato, não nos foi enviada pela câmara Municipal. – o que na verdade não cremos, porque 

temos outras cópias do contrato, provenientes de outras fontes, com a mesma redação. No entanto 

se a água não consumida pelo município em 2012 não teve de ter paga – o que damos como certo 

depois destas explicações – os beneficiados não foram os consumidores, sobre quem pesa todos 

os encargos com o sector da água em Alenquer, mas a empresa concessionária, a Águas de 

Alenquer, que em vez de 760 mil euros de lucros antes de impostos, teria de se contentar apenas 

com 520 mil. 

Todavia a fatura da água não é formada apenas pelo tarifário da água de consumo, mas também 

pela tarifa do saneamento. E a este respeito alguém na Câmara Municipal deveria ter lido o 



Relatório e Contas da empresa concessionária Águas de Alenquer, antes de subscrever e enviar à 

imprensa as explicações da Águas do Oeste. 
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 O caudal medido à entrada das ETAR foi de 1 milhão de metros cúbicos acima daquele que a 

Águas de Alenquer contabilizou aos clientes e atribui este excedente à afluência de água da chuva 

aos colectores de saneamento doméstico. Nem toda essa água da chuva teve de ser paga à AdO 

como efluente doméstico, mas ainda assim, um pouco mais de 500 mil metros cúbicos foram 

pagos, o que terá custado cerca de 300 mil euros (as contas são da Alambi), incluindo um aumento 

de 7% acima do esperado referido pela AdA . 

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 

Considerando que as contas da água em 2012 foram inteiramente suportadas pelos consumidores, 

estes suportaram o custo de um serviço que na verdade não consumiram. Terá sido certamente um 

lapso que levou a Câmara Municipal a assumir o papel de advogado de defesa da Águas do Oeste, 

já que, de modo nenhum acreditamos que possa não subscrever a posição enunciada pela Águas 

de Alenquer no seu relatório e Contas, por ser aquela que na verdade serve os interesses 

municipais no seu conjunto – empresa concessionária, consumidores, e Câmara Municipal. Tal 

como não acreditamos que não venha a envidar esforços junto da Águas do Oeste para que toda a 

água da chuva seja subtraída da conta do tratamento de efluentes, e não apenas metade. 

Por outro lado seria da maior utilidade que a Câmara Municipal realizasse um trabalho de detecção 

de tubagens pluviais indevidamente ligadas aos colectores domésticos. Se 36 por cento dos 

efluentes que correm nestes colectores são água da chuva, a conclusão evidente é que existem 

por todo o concelho inúmeros algerozes e drenos de terraços ligados ao colector de saneamento 

doméstico, quando deveriam estar ligados ao colector pluvial ou correr simplesmente para a valeta. 

O que não surpreende, pois a Câmara nunca teve qualquer cuidado em informar e sensibilizar os 

munícipes, nem tão pouco em controlar aquilo que era ligado aos coletores. Mesmo sabendo o 

contrato que tinha assinado com a Águas do Oeste. 

 



760 mil Euros para os lucros da Águas de Alenquer 

Na verdade a fatura que os munícipes tiveram de suportar em 2012 não foi apenas de 500 mil 

euros. Segundo o Relatório e Contas daquela empresa referente a esse ano, os lucros antes de 

impostos foram de 760 mil euros, os quais, sustenta a Alambi, foram inteiramente suportados pela 

facturação. Se os somarmos com os 300 mil pagos à AdO pela água da chuva que circula nos 

coletores de saneamento, por responsabilidade da Câmara Municipal, a quantia que os 

consumidores tiveram de suportar com a factura da água foi superior a 1 milhão de euros. 

A Alambi não contesta e nunca contestou a legitimidade da Câmara Municipal para concessionar a 

privados o serviço de distribuição de água e de recolha de efluentes. Mas o contrato de concessão 

assegura à empresa concessionária um rendimento garantido pela prestação do serviço, e, nesta 

perspectiva, uma pergunta impõe-se: que a fatura da água deva reflectir os custos de exploração 

do sistema, não constitui para nós motivo de controvérsia, mas se a Câmara opta por adjudicar a 

terceiros a prestação de um serviço que é das suas atribuições, quem deve suportar a renda que é 

garantida à empresa concessionária, os munícipes, através do tarifário, ou o orçamento municipal?  

A água é um recurso natural abundante em Alenquer – motivo que tem levado a Alambi a 

interessar-se pelo tema. Tão abundante que a EPAL instalou aqui, há décadas, duas captações de 

onde extrai anualmente milhões de metros cúbicos. Mas apesar de toda esta abundância, a água 

em Alenquer tem um preço que segundo a DECO, era em 2013 o 12º mais elevado do país. Na 

verdade Lisboa, onde a EPAL distribui as águas extraídas em Alenquer, tem uma fatura mais baixa 

do que o município de onde este recurso natural é extraído, como a Alambi demonstrou em 

trabalho realizado em 2012, disponível em www.alambi.org. 

Água extraída pela EPAL das captações de Alenquer (m3) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Ota 6 074 456 5 675 656 5 514 497 6 279 390 5 323 579 

Alenquer 7 694 856 6 491 690 7 283 112 6 402 520 5 611 982 

Fonte: Relatórios de Sustentabilidade da EPAL de 2010 e 2012 

Por outro lado, a empresa Águas de Portugal está à beira da privatização, e quando isso 

acontecer, um recurso natural que pertence aos portugueses passa para a esfera do interesse 

privado em condições que, a avaliar pelo contrato que analisamos, são lesivas para os 

consumidores e para as câmaras municipais. Para avaliarmos as consequências que podem 

resultar da privatização desta empresa nestas condições, basta conhecer aquilo que aconteceu em 

Barcelos em consequência dos negócios municipais da água. Os munícipes ficaram com uma 

fatura exorbitante, e a Câmara ficou à beira da falência. 

O actual executivo municipal de Alenquer entrou em funções no final de 2013 e todos os membros 

da força maioritária são novos em funções, pelo que não são responsáveis pelos erros que neste 

sector a Câmara possa ter cometido no passado. O que se espera do novo executivo, não é que se 

limite a prosseguir a gestão corrente, sobretudo daquilo que apresenta resultados sofríveis, mas a 

capacidade de enfrentar os desafios que a realidade impõe. 

 



Tarifário mínimo a pagar pelo município à Águas do Oeste pelo fornecimento de água 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2031 

Tarifa 
Euros/m3 

0,636 0,655 0,6747 0,6949 0,7158 0,7373 0,7594 0,7822 0,805 0,9339 1,1152 

Fonte: Contrato de fornecimento de Água entre a CMA e a AdO 

 Espera-se que seja capaz de renegociar, a tempo, o contrato com a AdO; não apenas a 

redefinição de caudais mínimos, como aquela empresa habilmente sugere, mas sobretudo a 

adequação dos tarifários à realidade económica actual; o resgate das captações municipais de 

Marés, cedidas à AdO, passando o município a comprar àquela empresa a água que antes obtinha 

pelo custo das bombagens; e no sector do tratamento de efluentes, a diferenciação contratual 

daquilo que é saneamento doméstico do que é água da chuva; e que seja igualmente capaz de 

negociar e obter contrapartidas da EPAL pela água que leva das duas captações de Alenquer. 

Naquilo que depende exclusivamente de si, que reveja as ligações aos colectores municipais de 

saneamento e faça a triagem das tubagens da água da chuva para os locais onde deve correr. 

Estes são factores essenciais para que possamos ter uma fatura da água mais adequada, tanto à 

nossa realidade social como à especificidade de um concelho onde este recurso natural é 

abundante. 

A Alambi deseja ao executivo municipal o maior sucesso na prossecução destes desafios, se os 

quiser abraçar. 

Alenquer, 20 de fevereiro de 2014 

A Direcção da Alambi 
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