
Exmos. Senhores, 

Na sequência da notícia tornada pública ontem pela Agência Lusa, com base em informações constantes no estudo 

recentemente divulgado pela V/ Associação, sobre o(s) Contrato(s) celebrado(s) entre a Águas do Oeste, S.A. e o 

município de Alenquer, vimos por este meio reencaminhar o e-mail enviado para a Agência Lusa, para V/ 

conhecimento. 

Aproveitamos e manifestamos desde já toda a disponibilidade em esclarecer diretamente convosco algumas dúvidas, 

que possam ter ainda ficado por esclarecer. 

Mais se informa que o município de Alenquer nos deu conhecimento do estudo realizado pela V/ Associação, datado 

de 20 de janeiro de 2014. 

Sem mais de momento, despeço-me com os melhores cumprimentos, 
 

Sara Duarte  

Área de Comunicação e Educação Ambiental 
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Na sequência do V/ take divulgado ontem, a que a Águas do Oeste teve acesso através da Águas de Portugal, 

referente aos custos com a água para consumo humano e com a recolha e tratamento das águas residuais no 

município de Alenquer, elaborado com base em declarações da ALAMBI e do município, vem a Águas do Oeste, S.A. 

(AdO) esclarecer o seguinte: 

- Não é verdade que a AdO tenha faturado valores de água que não tenha sido fornecida ao município de Alenquer. 

Até ao ano de 2011, inclusive, o volume anual fornecido foi superior ao volume previsto no contrato de 

fornecimento, tendo apesar disso a AdO aplicado os valores associados aos valores mínimos garantidos. Em 2012 e 

2013 a situação inverteu-se, passando os volumes fornecidos a serem inferiores aos previstos no contrato de 

fornecimento. No entanto, como foi ultrapassado o primeiro terço do prazo do contrato de concessão, e não há 

incumprimento do município relativamente ao regime de exclusividade previsto no contrato de concessão, a partir 

dessa altura apenas foram faturados os volumes que foram efetivamente fornecidos. 

Abastecimento de Água - Evolução do Caudal Fornecido e Faturado vs. Caudal Mínimo Contratual: 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Caudal Anual Fornecido e Faturado  (m3/ano) 4.461.176 4.533.258 3.943.567 3.816.723 3.745.917 3.714.076 3.340.381 3.103.931 

Caudal Mínimo Contratual (m3/ano) 3.675.091 3.676.929 3.678.759 3.680.581 3.682.396 3.684.673 3.698.729 3.712.786 

- No que se refere ao contrato de fornecimento de água entre o município de Alenquer e a Águas do Oeste, os 

caudais previstos corresponderam às necessidades de água que foram identificados pelo município, à data. 

Acrescentamos ainda que, no âmbito do processo de agregação dos Sistemas Multimunicipais (SMM), estão a ser 

atualizadas as estimativas dos consumos futuros, ajustadas aos consumos que se têm verificado, o que, no caso de 

Alenquer, correspondem a valores bastante inferiores aos previstos no atual contrato, pelo que quando o 

documento da ALAMBI refere que no futuro os munícipes irão pagar mais que os caudais consumidos, a Águas do 

Oeste esclarece ainda que, tal como previsto no contrato, após o primeiro terço da concessão, a empresa faturará 

apenas o valor correspondente à água fornecida, prevendo-se mesmo que, no âmbito do processo de agregação dos 

SMM da região de Lisboa e Vale do Tejo, venha a ocorrer uma redução dos próprios caudais, conforme evidencia a 

tabela seguinte. 

Abastecimento de Água - Evolução dos Caudais a fornecer até 2035, revistos num panorama da agregação dos SMM:  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

http://www.aguasdooeste.pt/


        C         Caudal Anual 
a Fornecer (m3/ano) 2.959.365 2.950.468 2.942.162 2.935.610 2.925.040 2.916.887 2.904.494 2.892.843 2.876.704 2.863.486 2.845.734 2.830.602 2.830.602 2.830.602 2.830.602 2.830.602 2.830.602 2.830.602 2.830.602 2.830.602 2.830.602 2.830.602 

Pelo exposto, reafirmamos que não foi faturado qualquer consumo de água que não tenha sido fornecido, nem se 

prevê que tal venha a ocorrer, caso não haja qualquer quebra da exclusividade no abastecimento de água pela AdO, 

conforme previsto no contrato de concessão, ou seja, de acordo com o referido no contrato, no que se refere à 

exclusividade no abastecimento público por parte da Águas do Oeste ao município de Alenquer enquanto utilizador 

do sistema, não se tem verificado nenhuma situação de incumprimento, não estando o município, nem a empresa 

concessionária “da baixa” - Águas de Alenquer, S.A., a proceder a qualquer utilização indevida das captações 

existentes na área do município, não havendo por isso qualquer faturação para além dos caudais fornecidos. 

- No que se refere ao Saneamento de Águas Residuais, a Águas do Oeste esclarece que se encontra a faturar os 

volumes associados aos valores mínimos previstos no Contrato de Concessão, de acordo com o previsto nos 

contratos de recolha e de tratamento de águas residuais estabelecidos entre o município e a empresa 

concessionária, valores que têm inclusive sido inferiores aos caudais que a rede “em baixa” entrega ao sistema 

multimunicipal “em alta”, conforme mostra a tabela abaixo, não tendo havido qualquer pagamento adicional por 

serviços não prestados na recolha e tratamento das águas residuais no município. 

Saneamento  - Caudais recolhidos vs. Caudais faturados (evolução 2009 – 2013): 

 
2009 2010  2011  2012 2013 

Caudal Efluente Recolhido (m3) 2.670.781 3.538.118  3.425.805  2.777.121 3.101.143 

Caudal Efluente Faturado (m3) 2.205.114 2.273.994  2.275.872  2.287.356 2.298.852 

- Aproveitamos e clarificamos ainda que as tarifas, quer de abastecimento de água, quer de saneamento de águas 

residuais, que a AdO cobra aos seus clientes não são aprovadas diretamente pela empresa, mas sim pelo 

Concedente (Estado Português), após parecer emitido pela entidade reguladora para o setor (ERSAR). O cálculo das 

tarifas é definido com base no estabelecido no Contrato de Concessão, devendo contudo, nos termos do contrato, 

suportar os custos e encargos anuais decorrentes da atividade da empresa. 

- Águas do Oeste é uma empresa de capitais públicos, onde para além do seu acionista maioritário ser a AdP – 

Águas de Portugal, também os 14 municípios da sua área de concessão são acionistas, como é o caso do município 

de Alenquer que detém aproximadamente 5,7% do capital social da empresa.  

Na expectativa de termos esclarecido alguns aspetos que não estivessem suficientemente claros, despeço-me com os 

melhores cumprimentos, 

Sara Duarte  

Área de Comunicação e Educação Ambiental 
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