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Nota de Imprensa 
 

QUEREM PRIVATIZAR A ÁGUA NAS COSTAS DO POVO! 

Na Freguesia de Odivelas - PS e PSD envergonham a Democracia 

 

A CDU e outros eleitos na Assembleia de Freguesia de Odivelas convocaram ao abrigo da lei a realização 
extraordinária de uma Assembleia para debater e pronunciar-se sobre as intenções da Câmara 
Municipal de passar a água que é do Povo para as mãos dos privados. 
 

Já a sessão tinha sido iniciada quando o PS apresentou um requerimento para que a Assembleia não se 
realizasse. 
 

E não se realizou, PS e PSD votaram juntos para interromper a Democracia. PS e PSD querem impedir 
que haja debate sobre um bem essencial à vida.  
 

Querem impor decisões, para mais de 30 anos sobre um bem que não é seu, sem consultar ninguém. A 
Água em Odivelas é Pública e Pública vai continuar, nem PS nem PSD têm legitimidade para passar para 
os negócios privados a Água que é do Povo. 
 

Ao impedirem que se realizasse uma sessão de um órgão do poder local, PS e PSD na Freguesia de 
Odivelas envergonharam a Democracia, impediram o debate democrático sobre um assunto da maior 
importância para a população de Odivelas. 
 

Há muito não víamos tanta sem vergonha, tanto desprezo pelo Portugal de Abril e tanto compromisso 
camuflado com as grandes negociatas que andam à volta da privatização da Água e que fazem girar 
biliões em todo o mundo.  
 

PS em Loures ou PS em Odivelas é tudo farinha do mesmo saco, fingem-se zangados, mas ambos 
acompanham o PSD á mesa dos agiotas. O compromisso do PS e do PSD na Câmara de Odivelas não é 
com a população que aqui vive mas sim com aqueles que à custa do dinheiro do nosso trabalho enchem 
os bolsos, acumulam fortunas, com os negócios das parcerias público privadas, da privatização da água 
ou da recolha de resíduos urbanos. 
 

Nos últimos anos PS e PSD na Freguesia de Odivelas já nos brindaram com “vales à caixa”, com 
contratos ilegais, com leasings fraudulentos e com um sem número de outras irregularidades e 
atropelos à Democracia, o que não imaginávamos é que ainda íamos assistir ao desfiar de tiques 
bolorentos e tão típicos de espíritos ditadores. 
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PS e PSD, na Freguesia de Odivelas conseguiram interromper a Democracia por 2 horas mas, assim 
como não conseguirão roubar a Água ao Povo também não irão impedir que a Democracia em Odivelas 
prossiga. 
 

A CDU solicitou de imediato uma nova sessão extraordinária para que a população manifeste a sua 
indignação pela privatização da água em defesa da água pública. 
 

A CDU solicitará de imediato aos órgãos competentes que se pronunciem sobre este insólito atropelo 
ao Poder Local Democrático. 
 

A CDU apela à população de Odivelas para que participe em todas as ações em curso ou que vierem a 
ser realizadas em defesa da água pública, contra a privatização da água no Concelho de Odivelas. 

 
A CDU - Odivelas 

 

        Odivelas, 21 de Março 2013 


