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Assunto: Votação do Projecto de lei nº 368/XII “Protecção dos direitos individuais 

e comuns à água” 

 
 
Exmos. Senhores, 
 
Sabemos que próximo dia 9 de Outubro, a Assembleia da República irá debater e 

votar o Projecto de lei nº 368/XII “Protecção dos direitos individuais e comuns à 

água”, subscrito por mais de 44 mil cidadãos, revelador do enorme apoio social a esta 

causa que se verifica na sociedade portuguesa. 

 

Este Projecto visa consagrar na legislação portuguesa o direito à água e saneamento, 

garantir uma política de água que proteja as funções sociais, económicas e ecológicas 

da água e impedir a privatização dos serviços de água e saneamento. 

 

São objectivos que partilhamos e defendemos e por isso apoiamos este Projecto 

desde o início.  

 

Em Portugal, tal como em outros países intervencionados pela troika, da qual faz parte 

a Comissão Europeia, a crise foi utilizada para forçar a privatização da água. 

Denunciámos publicamente essas pressões, deixando claro que isso constitui um 

comportamento antidemocrático, uma afronta à livre decisão de cada país decidir 

sobre a propriedade e organização dos serviços e uma clara ameaça ao direito à água 

e ao saneamento. 

 

Nesta perspectiva, é com preocupação que encaramos as notícias sobre a intenção do 

vosso Governo em prosseguir uma lógica privatizadora, sabendo-se que a gestão 

privada dos serviços de água conduz invariavelmente ao aumento das tarifas, à 

deterioração das infra-estruturas, à diminuição na qualidade, à exclusão, e lesa 

gravemente os municípios e as populações que são obrigados a pagar todos os custos 

enquanto os privados arrecadam os lucros, como a recente Auditoria do vosso 

Tribunal de Contas (Tdc) às concessões confirmou. 

 

Pela nossa parte, temos a convicção profunda de que só a gestão pública permite 

garantir a todos o direito à água e ao mesmo tempo, uma gestão sustentável deste 

bem vital. 

 

É por isso que apelamos a que vote favoravelmente este Projecto respeitando a 

vontade da larga maioria dos portugueses e contribuindo para uma sociedade mais 

justa, solidária e avançada. 

 



 

 

Receba os melhores cumprimentos, 

 

 

 
Jan Willem Goudriaan 

General Secretary  
EPSU 
 
 


