
Moção
Diminuir a factura da água é melhorar a qualidade de vida na nossa freguesia

Os eleitos na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Carregado e Cadafais, reunidos no dia 30
de Dezembro de 2014, em sessão ordinária desta Assembleia, expressam em nome e representatividade
dos fregueses desta freguesia a seguinte posição:

A. A grande maioria dos nossos fregueses e uma grande parte dos comerciantes e industriais que residem
e exercem actividade económica na nossa freguesia queixa-se do custo excessivo da factura de água
que todos os meses lhes é apresentada para pagamento.

6. Esta fatura, como é do conhecimento de todos, é um somatório de parcelas referentes ao valor da água
consumida, do valor calculado para o tratamento e manutenção do saneamento e ainda da importância
que custeia o tratamento dos resíduos sólidos (lixo).

C. Segundo um estudo feito pela DECO, completado no caso de Alenquer por associações ambientalistas,
e conforme tabelas reproduzidas em anexo, uma família que consuma 10m3/mês de água paga por ano
399,7€ em Alenquer, mas esse mesmo consumo determina um valor de 160,6€ em Lisboa, 192,78€ em
Benavente e 194,5€ no Cadaval (a estes valores acresce ainda o valor do IVA).

D. Segundo o mesmo estudo, caso o consumo fosse de 15m3, em Alenquer o valor da factura ano é de
558,4€, mas em Lisboa esse valor é de 219,5€, em Benavente é de 282,8€ e no Cadaval de 291,1€ (a
estes valores acresce ainda o valor do IVA).

E. Verifica-se assim que, para os consumos compreendidos no intervalo do estudo, a água faturada no
Concelho de Alenquer é das que origina uma despesa mais elevada, não sendo levada em conta a
contribuição das nascentes e aquíferos do concelho que fornecem à EPAL cerca de quatro vezes mais
do que o consumo total de água verificado no concelho.

F. Também as rubricas destinadas ao pagamento do saneamento são genericamente mais elevadas em
Alenquer do que na maior parte dos municípios vizinhos.

G. Os nossos fregueses de mais idade referem muitas vezes que sentem que caíram num embuste, pois
anteriores executivos municipais sempre apresentaram a concessão das águas como a panaceia para a
melhoria e modernização da rede de abastecimento sem aumento da fatura.

H. Nestes termos, levando em conta as necessidades, dificuldades e anseios dos nossos fregueses que
com um enorme sacrifício pagam uma das faturas de água mais elevadas do país, deliberam:

a) Recomendar à Câmara Municipal de Alenquer que coloque como prioridade política a renegociação
e reformulação dos contratos e concessões destes serviços para que a fatura destes mesmos
serviços essenciais baixe para valores, no mínimo similares ao de outros municípios nossos
vizinhos.

b) Recomendar ainda que a Camara Municipal informe, regularmente, os nossos fregueses e os seus
órgãos das diligências que têm tomado nesta matéria e dos eventuais resultados dessas
renegociações.

Carregado, 30 de Dezembro de 2014



Anexo 1

Fatura da agua para um consumo anual de 12Cm3 (10 m3/mês)
Inclui água, saneamento e lixo

120 M’/ano Alenquer Arruda Azambuja Benavente Cadaval lisboa Mafra Sobral Torres V.F.Xira
Vedras

Agua 182,42 155,72 166,13 109,61 89,40 105,38 155,72 150,00 167,17 137,11
Saneamento 171,18 91,78 58,54 60,61 79,20 55,22 141,13 60,00 191,65 90,70

Lixa 46,05 67,12 64,92 22,56 25,92 0,00 72,00 51,00 46,80 20,52
Total 399,7€ 314,6€ 289,6€ 192,78€ 194,5€ 160,6€ 368,9€ 261,0€ 405,62€ 248,3€

Fatura da água para um consumo anual de 180 m3 (15 m3/mês)
Inclui água, saneamento e lixo

180 m~/ano Alenquer Arruda Azambuja Benavente cadaval Lisboa Mafra Sobra! Torres V. F.Xira
Vedras

Água 257,05 227,56 240,44 159,43 146,40 144,44 272,78 230,40 246,88 205,96
Saneamento 238,35 120,48 86,04 86,07 118,80 75,09 195,37 90,00 260,55 133,18
Lixo 63,04 92,70 90,72 37,32 25,92 0,00 120,00 69,00 54,60 34,29
Total 558,4€ 440,7€ 417,2€ 282,8€ 291,1€ 219,5€ 588,2€ 389,4€ 562,0€ 373,4€

A. FONTES DE INFORMAÇÃO—DECO; ERSAR; ALAMBI
8. A estes valores acresce IVA.


