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Nota de Imprensa 

Água em Odivelas 

PS/PSD Aprovam entrega a privados 
 

A água é um bem público e assim deve 
continuar. 
 
Aconteceu o que temíamos e temos vindo a alertar. PS/PSD aprovaram ontem na sessão 
de câmara, com os votos contra da CDU, a privatização da água em Odivelas. A Câmara 
Municipal aprovou conceder a privados, por 30 anos, a distribuição da água em todo o 
Concelho. A água é um recurso escasso, essencial à vida, não deve ser tratado como uma 
qualquer mercadoria, sujeita à lógica empresarial. PS e PSD vão pelo mau caminho.  
 
Os exemplos em Portugal e em diversos países da Europa têm mostrado que a privatização da água 

tem resultados desastrosos para as respectivas populações. O negócio da água, assumido pelos 

privados, tem significado sempre, para os consumidores, aumentos exorbitantes, de 30 e 40%, sem 

correspondência na qualidade dos serviços ou nos investimentos necessários.  

Quando a má experiência de privatização da água em cidades europeias, como Paris ou Berlim, 

levaram já os responsáveis políticos a arrepiar caminho e voltar a assumir a gestão pública, por aqui 

PS e PSD insistem obstinadamente em não querer aprender com o saber adquirido e as experiências 

testadas e comprovadas. 

A CDU sempre defendeu e continua a defender a manutenção destes serviços na esfera pública 

porque essa é a solução que melhor serve as populações e o interesse público. 

A CDU continua a acreditar que, bem geridos, os SMAS são economicamente viáveis, têm condições 

para prestar um serviço de grande qualidade às populações de Loures e Odivelas, que a melhor 

solução passa por uma gestão conjunta, que potencie os recursos existentes e as economias de 

escala, onde Odivelas tenha assento de pleno direito. Esta é uma solução possível, exequível e o caso 

de Oeiras/Amadora, mesmo com forças políticas diferentes e com este modelo há mais de 30 anos, é 

disso um bom exemplo. 

A CDU considera que a proposta agora apresentada pela presidente da câmara de Odivelas, é o 

culminar de um caminho que vem sendo preparado pelo PS junto da população do concelho, com o 

objectivo ontem clarificado de privatizar este fundamental bem público 

Não se entende que dois municípios, ambos geridos pelo PS, não tenham encontrado soluções de 

gestão conjunta que salvaguardasse os legítimos interesses dos dois concelhos. 
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Trata-se de uma história mal contada, onde a degradação do serviço prestado, as constantes faltas 

de água no concelho, entraram seguramente neste objectivo, sem qualquer respeito pelas 

populações e o interesse público. 

A CDU irá promover um conjunto de acções de protesto contra esta decisão. A água é um bem de 

todos e não para lucro de privados. 

 

Odivelas, 29 de Novembro 2011 

 

CDU - Concelho de Odivelas 

 

Em anexo declaração de voto apresentada pelos Vereadores da CDU na reunião da Câmara Municipal de Odivelas, aquando 

da votação do relatório técnico, também disponível em http://www.cdu-odivelas.org  


