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ATA NÚMERO 12/18 DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMINHA REALIZADA 

NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018. 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de LUÍS MIGUEL 

DA SILVA MENDONÇA ALVES e com a presença dos Senhores Vereadores 

GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, LILIANA DE SOUSA RIBEIRO, RUI 

MIGUEL RIO TINTO LAGES, JOSÉ MANUEL MARTINS PRESA, JOSÉ LUÍS DE 

LIMA e LILIANA SOFIA BOUÇA DA SILVA. 

Não esteve presente o Senhor Vereador PAULO PINTO PEREIRA, cuja falta foi 

justificada, tendo sido substituído por JOSÉ LUÍS DE LIMA. 

 

Iniciada a reunião, às 15:00 horas, pelo Senhor Presidente Luís Miguel da Silva 

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

O Senhor Presidente cumprimentou os presentes e informou que esta reunião 

conta com a presença dos Senhores Francisco Narciso, Fernanda Lacerda e Hélder 

Amorim, representantes do Grupo Águas de Portugal, para darem uma explicação 

sobre a adesão do município à empresa Águas do Alto Minho, bem como para 

prestar os esclarecimentos que forem necessários. 

 

O Senhor Vereador José Presa cumprimentou os presentes, apresentou e leu a 

seguinte proposta: 

“Proposta de referendo (auscultação pública) Concessão dos sistemas públicos de 

abastecimento de água e saneamento de águas residuais – reunião de Câmara de 

2018/06/13; 
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Os vereadores do PSD, ao abrigo do Estatuto de Oposição, vêm em sede de 

reunião de Câmara extraordinária de 13 de junho de 2018, e considerando que: 

- Este assunto não é do conhecimento dos munícipes do Concelho de Caminha; 

- Este assunto não foi apresentado ou proposto em período pré-eleitoral; 

- Não foram solicitados pareceres ou obtidas deliberações das Juntas e Assembleias 

de Freguesia; 

- Não foram solicitados pareceres ou promovidas reuniões prévias com os partidos 

com representação em Assembleia Municipal; 

- A proposta de concessão obriga a um período de permanência de 30 anos; 

- Esta concessão prevê praticar tarifas extremamente elevadas para as condições 

socioeconómicas das famílias e tecido empresarial do Concelho de Caminha; 

- A água é um bem essencial e primário à vida da população, pelo que deverá 

manter-se como serviço público; 

Vêm propor a realização de referendo (auscultação pública) à população do 

Concelho de Caminha. 

Caminha, 13 de junho de 2018. 

Os Vereadores do PSD Caminha. 

José Presa  

Liliana Silva 

José Luís de Lima”. 

 

O Senhor Presidente colocou à votação a admissão da proposta apresentada pelos 

Senhores Vereadores do PSD, tendo sido aprovada por unanimidade, passando a 

constar como proposta número 1 com o titulo: proposta n.º 1 - Proposta de referendo 

(auscultação pública) Concessão dos sistemas públicos de abastecimento de água e 

saneamento de águas residuais – reunião de Câmara de 2018/06/13; e as propostas 

seguintes passaram a constar como propostas números 2 e 3 respetivamente. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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PROPOSTA N.º 1 - PROPOSTA DE REFERENDO (AUSCULTAÇÃO PÚBLICA) 

CONCESSÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS – REUNIÃO DE CÂMARA DE 

2018/06/13; 

 

Os Vereadores do PSD apresentaram a proposta que se transcreve: 

“Proposta de referendo (auscultação pública) Concessão dos sistemas públicos de 

abastecimento de água e saneamento de águas residuais – reunião de Câmara de 

2018/06/13; 

Os vereadores do PSD, ao abrigo do Estatuto de Oposição, vêm em sede de 

reunião de Câmara extraordinária de 13 de junho de 2018, e considerando que: 

- Este assunto não é do conhecimento dos munícipes do concelho de caminha; 

- Este assunto não foi apresentado ou proposto em período pré-eleitoral; 

- Não foram solicitados pareceres ou obtidas deliberações das Juntas e Assembleias 

de Freguesia; 

- Não foram solicitados pareceres ou promovidas reuniões prévias com os partidos 

com representação em Assembleia Municipal; 

- A proposta de concessão obriga a um período de permanência de 30 anos; 

- Esta concessão prevê praticar tarifas extremamente elevadas para as condições 

socioeconómicas das famílias e tecido empresarial do Concelho de Caminha; 

- A água é um bem essencial e primário à vida da população, pelo que deverá 

manter-se como serviço público; 

Vêm propor a realização de referendo (auscultação pública) à população do 

Concelho de Caminha. 

Caminha, 13 de junho de 2018. 

Os Vereadores do PSD Caminha. 

José Presa  

Liliana Silva 

José Luís de Lima” 
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O Senhor Vereador José Presa disse que este assunto vai ter uma implicação forte 

e importante nos custos das famílias e empresas do Concelho de Caminha, como tal 

deveria ser discutida amplamente e não apresentada sem ter sido proposta em 

período pré-eleitoral que permitisse uma discussão pública por forma a ter uma 

opinião generalizada. 

 

O Senhor Presidente disse que tem muitas dúvidas se está é uma matéria 

referendável do ponto de vista legal. A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal 

têm plenas condições para decidir sobre esta matéria, no entanto este tema tem 

muitos anos de debate e de diálogos, sendo este o momento de se poder tomar 

decisões. A Câmara Municipal teve o cuidado de partilhar estas preocupações em 

várias sessões da Assembleia Municipal, em reuniões com o PSD, CDU e 

Presidentes de Junta, bem como com os trabalhadores. Também tem sido um tema 

partilhado no âmbito da CIM Alto Minho. Portanto não há nenhuma razão para se 

referendar este assunto. Referiu que o argumento de não ter sido um tema pré-

eleitoral, a valer, obrigaria a que a Câmara teria que referendar 90% das decisões 

que toma, assim, o Partido Socialista votará contra a proposta apresentada pelos 

Senhores Vereadores do PSD. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva cumprimentou os presentes e disse que a água 

é de todos e este assunto deveria ter sido, no mínimo, levado a debate das 

Assembleias de Freguesia, por se tratar de um assunto de extrema importância que 

vai ter fortes impactos na vida das famílias. 

 

A presente proposta foi rejeitada com 4 votos contra do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro e Rui Lages, 3 votos a 

favor dos Senhores Vereadores José Presa, Liliana Silva e José Luís de Lima e 0 

abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 2 – APROVAR A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA 
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“ÁGUAS DO ALTO MINHO” PARA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS 

DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS URBANAS COM A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMINHA; 

 

Tendo em conta que os artigos 117.º, n.º 1 e 118.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, estabelecem que o Estado e as autarquias locais articulam entre si a 

prossecução das respetivas atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à 

delegação de competências, tendo como objetivos a promoção da coesão territorial, 

o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis. 

Para o efeito, o Estado e as autarquias locais podem estabelecer entre si, sem 

prejuízo das suas competências próprias, formas adequadas de parceria para 

melhor prossecução do interesse público, designadamente no domínio da prestação 

de serviços essenciais, como o abastecimento de água para consumo humano e o 

saneamento de águas residuais urbanas. 

Considerando a necessidade de implementação do PENSAAR 2020 - Uma nova 

Estratégia para o Sector de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas 

Residuais, aprovado pelo Despacho n.º 4385/2015, de 22 de abril de 2014, do 

Secretário de Estado do Ambiente, publicado no Diário da República n.º 84, 2.ª 

Série, de 30 de abril, que partindo da necessidade de reforço da sustentabilidade 

económico-financeira das entidades gestoras de sistemas municipais de 

abastecimento de água para consumo humano e de saneamento de águas residuais 

urbanas preconiza que a “restruturação organizacional do setor (…), nomeadamente 

dos serviços «em baixa» deve começar ou continuar num contexto de consenso e 

compromisso político alargados entre os titulares das EG, utilizando as soluções 

organizacionais disponíveis e já utilizadas com sucesso no âmbito do quadro legal 

vigente”.  

Atendendo ao regime jurídico constante do Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de abril de 

2009, que estabelece o regime das parcerias entre o Estado e as autarquias locais 

no âmbito da exploração e gestão de sistemas municipais de abastecimento público 
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de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos 

urbanos. 

Considerando que decorre do PENSAAR 2020, bem como do Decreto-Lei n.º 

90/2009, de 9 de abril, a promoção da integração territorial mais adequada dos 

sistemas municipais, sem prejuízo do respeito da autonomia local, no sentido da 

maximização das economias de escala, bem como a integração dos sistemas de 

abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais urbanas, de 

forma a maximizar economias de gama. 

Atendendo a que a integração do ciclo urbano da água e a sua articulação com as 

estratégias de desenvolvimento e gestão territoriais, bem como a iniciativa 

“Compromisso Nacional para a Sustentabilidade dos Serviços Públicos da Água”, 

propugnam que seja valorizado o acesso ao financiamento comunitário a projetos 

que evidenciem o reforço das capacidades de realização dos investimentos e de 

exploração dos sistemas com eficiência, em linha com o preconizado no PENSAAR 

2020.  

Considerando que os municípios que compõem a região do Alto Minho 

desenvolveram nos últimos anos relevantes iniciativas relacionadas com a 

necessidade de resolução eficaz dos problemas de infraestruturação e gestão dos 

serviços municipais de abastecimento público de água para consumo humano e de 

saneamento de águas residuais urbanas, em particular na sequência da reunião do 

Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima (CIM Alto Minho) 

de 7 de abril de 2010, que ponderando designadamente as especificidades do 

território, as responsabilidades com o sistema multimunicipal e aos desafios 

impostos por uma regulação cada vez mais exigente deliberou iniciar os 

procedimentos conducentes à identificação de soluções mais eficientes para os 

serviços de águas. 

Dado que a celebração de uma Parceria, nos termos do Decreto-Lei n.º 90/2009, de 

9 de abril, representará para as populações dos concelhos abrangidos uma melhoria 

da qualidade de vida decorrente da realização de investimentos relevantes, que se 

traduzem no incremento da universalidade, da continuidade e da qualidade do 
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serviço, com os consequentes benefícios em termos de saúde pública e de proteção 

do ambiente. 

Atendendo a que a exploração e a gestão dos serviços de águas podem ser 

efetuadas através de entidade do setor empresarial do Estado em que participem 

municípios ou associações de municípios, conforme previsão da alínea a) do n.º 2 

do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de abril. 

Considerando, por outro lado, na atual conjuntura económico-financeira que a 

instituição da Parceria se traduzirá numa racionalização e contenção de custos com 

os serviços municipais de abastecimento público de água para consumo humano e 

de saneamento de águas residuais urbanas, uma vez que a gestão integrada dos 

mesmos oferece vantagens indiscutíveis no plano comparativo com outros modelos 

de gestão previstos no Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, fruto das 

economias de escala e gama e da adoção consistente de boas práticas de gestão. 

Atendendo a que a Parceria prevê um conjunto de investimentos reputados 

necessários, bem como a candidatura concertada a fundos comunitários numa 

perspetiva de coesão regional. 

Considerando que a solução indicada preserva a gestão pública do serviço e a 

titularidade dos sistemas municipais e dos respetivos bens e infraestruturas que 

permanecem na propriedade dos municípios, sendo afetos temporariamente para 

gestão do sistema integrado e não tendo a entidade gestora mais do que a posse 

dos bens. 

Tendo em conta que através do modelo de gestão proposto os municípios não 

perdem a capacidade de intervenção, dado que as decisões principais, como sejam 

a aprovação das tarifas e suas atualizações, dos planos de atividade e dos 

investimentos são aprovadas por uma Comissão de Parceria, na qual se encontram 

representados paritariamente os municípios e o Estado. 

Atendendo a que em matéria de relações laborais, o modelo em análise não prevê a 

integração obrigatória dos trabalhadores autárquicos em funções nas áreas do 

abastecimento e saneamento, mas um processo que privilegia a vontade dos 

trabalhadores, em celebrar um contrato de cedência em funções públicas ou um 
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contrato de trabalho com a empresa a constituir, em termos a concertar com as 

organizações representativas dos trabalhadores. 

Uma vez que a livre escolha de uma parceria no que respeita aos serviços públicos 

em questão pressupõe cumprir a missão e os objetivos que lhes tenham sido 

determinados, de forma económica, financeira, social e ambientalmente eficiente, 

atendendo a parâmetros exigentes de qualidade, procurando salvaguardar e 

expandir a sua competitividade, com respeito pelos princípios de responsabilidade 

social, desenvolvimento sustentável, de serviço público e de satisfação das 

necessidades da coletividade que lhe hajam sido fixados. 

Considerando que se encontra acautelado que se a entidade gestora deixar de 

integrar o sector empresarial do Estado, nos termos dos modelos contratuais 

instituídos e do quadro legal comunitário aplicável, ocorre a caducidade automática 

dos contratos a outorgar entre os municípios e o Estado. 

Considerando, finalmente, que o Município de Caminha tem necessidade de um 

investimento na sua rede de distribuição de água e saneamento que só será 

possível realizar através de fundos europeus e que estes dependem, nos próximos 

anos, da participação nesta Parceria; 

Que, apesar do esforço e qualidade dos seus trabalhadores, o Município de 

Caminha não tem hoje condições para prestar um serviço célere, atempado e 

uniforme no território na resolução dos problemas que surgem na rede; 

A exigência permanente por parte da Entidade Reguladora, quer relativamente à 

compatibilização do tarifário com os custos de exploração, quer no que respeita à 

exigente manutenção da qualidade do serviço; 

Tendo em consideração a abertura existente por parte de diferentes Municípios do 

Alto Minho, de várias geografias e de distintas sensibilidades politicas para, em 

conjunto criar um sistema publico e agregado que responda às necessidades da 

população para um futuro de décadas; 

Estando assegurada a livre escola, por parte dos trabalhadores Municipais 

relativamente à opção a tomar quanto ao seu posto de trabalho, mantendo-se 
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sempre os direitos adquiridos e salvaguardados os postos de trabalho no Município 

qualquer que seja a escolha individual; 

 Propõe-se ao plenário da Câmara Municipal de Caminha, para efeitos de 

submissão à aprovação da Assembleia Municipal de Caminha, nos termos do 

disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que delibere: 

1) Aprovar a constituição de uma Parceria Pública entre o Estado Português e o 

conjunto dos municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Ponte 

de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira, nos termos do Decreto-

Lei n.º 90/2009, de 9 de abril, mediante a celebração dos seguintes contratos: 

a) Contrato de Parceria Pública e seus anexos, por intermédio do qual os municípios 

decidem agregar os respetivos sistemas municipais num sistema territorialmente 

integrado designado por Sistema de Águas do Alto Minho, o qual inclui as 

infraestruturas e os equipamentos do município de Caminha previstos no plano de 

investimentos, nos termos descritos em anexo no dossier apenso, que faz parte 

integrante da presente deliberação; 

b) Contrato de Gestão e seus anexos, que visam estabelecer os termos e os 

objetivos da exploração e gestão dos serviços de águas relativos ao Sistema de 

Águas do Alto Minho, nos termos descritos em anexo no dossier apenso, que faz 

parte integrante da presente deliberação; 

2) Designar o Presidente da Câmara Municipal para representação do município de 

Caminha na outorga dos contratos supra referidos;  

3) Autorizar, nos termos do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, a 

subscrição pelo município de Caminha de 30.355 (trinta mil trezentos e cinquenta e 

cinco) ações da categoria A, representantivas de 151.775,00 € (cento e cinquenta e 

um mil, setecentos e setenta e cinco euros) do capital social da sociedade A.D.A.M. 

- Águas do Alto Minho, S. A., entidade gestora do Sistema de Águas do Alto Minho, 

nos termos dos estatutos que constituem o anexo no dossier apenso à presente 

deliberação e com os fundamentos constantes do documento enquadrador da 
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parceria e do anexo no dossier apenso à presente deliberação, que dela fazem parte 

integrante; 

4) Aprovar a minuta de acordo parassocial, a subscrever pela sociedade AdP - 

Águas de Portugal, SGPS, S.A., e pelo conjunto de municípios de Arcos de 

Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e 

Vila Nova de Cerveira, nos termos descritos no anexo no dossier apenso, que faz 

parte integrante da presente deliberação; 

5) Determinar o início do procedimento de revisão dos regulamentos municipais dos 

serviços públicos de abastecimento público de água para consumo humano e de 

saneamento de águas residuais urbanas, bem como dos regulamentos que 

disponham sobre a matéria das taxas e tarifas relativas àqueles serviços, com vista 

à sua harmonização com o regime previsto na lei e nos Contratos de Parceria e de 

Gestão em matéria de medição dos níveis de serviço, faturação e cobrança, regime 

tarifário e contraordenações. 

 

O Senhor Presidente deu a palavra ao representante do Grupo Águas de Portugal 

para fazer o enquadramento da proposta de parceria. 

 

O Senhor Francisco Narciso cumprimentou os presentes e em representação do 

Grupo Águas de Portugal explicou todo o processo de adesão à empresa Águas do 

Alto Minho com apoio de vídeo projeção. Fez um enquadramento inicial a nível 

nacional sobre a problemática das alterações climáticas e o seu impacto na água, 

bem como esta problemática na ótica do utilizador. Explicou a importância do 

cumprimento dos parâmetros de qualidade da água, que só são possíveis com 

sistemas de qualidade e infraestruturas renovadas, bem como meios humanos 

técnicos, na ótica de sustentabilidade do setor. Assinalou as questões económicas 

dos sistemas de água, que provocaram que quase todos os municípios do País 

tenham desequilíbrios financeiros com os sistemas de abastecimento de água. 

Referiu que é necessário dar sinais aos utilizadores sobre uso racional deste 

recurso, na ótica do utilizador pagador, sendo necessário haver mudanças neste 
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setor, quer do lado da oferta, quer também do lado do modelo de financiamento. Por 

fim explicou toda a estrutura a ser criada no âmbito da constituição da nova empresa 

Águas do Alto Minho, o seu modelo de gestão e toda a sua envolvência. 

  

O Senhor Presidente disse que esta apresentação teve um conteúdo alargado 

necessário para explicar todo este processo, por forma a tomar esta decisão de 

forma clara. Quando se iniciou todo este processo no âmbito da CIM Alto Minho, 

pretendeu-se responder a um problema claro que existe no conjunto de todos os 

municípios da região, por um lado a necessidade de acorrer a redes de água que 

estão a ficar deterioradas e por outro lado o investimento necessário em redes de 

saneamento, a par de todas as exigências das entidades reguladoras sobre a 

qualidade da água e a necessidade de acomodar os custos com as receitas. Dada a 

situação financeira a que a Câmara chegou por incapacidade de pagar a água, 

acumulando dívidas, torna-se necessário estancar esta sangria às contas 

municipais. 

Destacou que este acordo se trata de uma parceria pública entre o Estado e as 

Autarquias, o que não corresponde em nada com uma privatização da água e dos 

sistemas, bem como as infraestruturas existentes e a criar serão sempre do 

município. Referiu que as Câmaras Municipais decidiram colocar uma cláusula que 

prevê expressamente que a partir do momento que um Governo queira privatizar as 

Águas de Portugal esta parceria dissolve-se imediatamente. 

Explicou que esta parceria vai permitir acorrer a fundos comunitários de forma 

privilegiada, porque os avisos de candidaturas impõem a necessidade de os 

municípios terem um sistema agregado que lhes permita acorrer aos fundos 

comunitários ligados às infraestruturas de redes de água e saneamento. 

Basicamente o município que não estiver agregado com um determinado número de 

clientes a serem servidos, não pode candidatar-se a fundos comunitários, e nesta 

perspetiva nenhum dos municípios do Alto Minho poderia candidatar-se a fundos 

comunitários, fundos estes que vão permitir fazer a reabilitação das infraestruturas. 
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Sublinhou que nos primeiros cinco, estão previstos investir no Concelho de Caminha 

cerca de sete milhões de euros na construção e reabilitação de infraestruturas de 

água e saneamento, sendo que cerca de três milhões se destinam a renovação de 

redes de água.  

Referiu que o município tem a obrigação de dizer às populações que a água que 

consome tem qualidade, para isso é necessário cuidar dos sistemas da rede de 

abastecimento, que obriga a ter uma estrutura de meios humanos e técnicos, o que, 

atualmente, a Câmara Municipal não tem capacidade para garantir, apesar do 

esforço dos seus funcionários. 

Disse que se esta decisão não for tomada, está-se a tomar outra decisão, a de 

deixar este problema como se encontra atualmente, o que traduz a incapacidade de 

resolver problemas, de renovar redes de abastecimento, e de correr riscos com as 

entidades reguladoras do setor, uma vez que a ERSAR tem vindo a instar o 

município, para rapidamente colocar as tarifas da água ao custo da água e do 

saneamento, mas se o município não o fizer, a ERSAR tem o poder legal de a 

qualquer momento impor uma tarifa, que provavelmente será sempre maior do que a 

tarifa prevista com esta parceria. Referiu que os municípios que não integraram esta 

parceria, podem vir a sofrer esta consequência, no entanto, estes, já anunciaram 

aumentos de tarifas consideráveis, uma vez que também não têm capacidade para 

suportar os seus sistemas de abastecimento. 

Esclareceu que os diversos trabalhadores do município ligados ao setor das águas e 

saneamento podem optar voluntariamente por integrar a nova empresa, mantendo 

os direitos, bem como o lugar no município, mantendo a antiguidade. Referiu que os 

trabalhadores podem vir a ter um rendimento maior na nova empresa, no entanto 

podem ter que se deslocar para qualquer dos municípios agregados. 

Disse que o reverso público desta opção é suportar os custos de tudo, sustentados 

através da tarifa, o que quer dizer que as tarifas irão aumentar para o valor 

referência que é praticado em Viana do Castelo, que se encontra muito a baixo de 

valores praticados no resto do País, no entanto o concelho que terá um aumento 
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maior é Caminha, uma vez que é o concelho que pratica as tarifas mais baixas do 

distrito. 

Explicou que a Câmara Municipal poderá continuar a decidir sobre as questões 

sociais, de acordo com o orçamento disponível, bem como poderá a Câmara 

Municipal comparticipar com um apoio um conjunto de instituições e associações. 

No entanto no dia 1 de janeiro todos vão ter uma fatura de água para pagar da 

empresa Águas do Alto Minho. Admitiu que o impacto público das novas tarifas é 

negativo, mas o debate não deveria incluir só a questão das tarifas, mas também 

todas as outras questões referidas anteriormente, resistindo à tentação de 

aproveitamento político pelo aumento das tarifas. Reforçou que este este problema 

fica igual, a Câmara fica sem capacidade de investimento e renovação de redes, 

com a possibilidade de ter uma tarifa imposta pela ERSAR superior à prevista com 

esta parceria, bom como fica numa posição muito complicada, porque esta é 

também a oportunidade para estancar o défice que existe de cada ano, que neste 

momento atinge 47% de água não faturada que é consumida no município.  

Concluiu que com esta medida o município não é beneficiado, porque pela 

incapacidade dos últimos anos de pagar as faturas de água, os que os munícipes 

pagam atualmente serve mais para receita do município do que para a despesa, 

uma vez que tem recebido dos munícipes o dinheiro e existe a dificuldade de pagar 

a faturação. Por isso no dia 1 de janeiro o município deixa de receber o dinheiro dos 

munícipes, no entanto tem que continuar a pagar a dívida, estancando esta sangria 

e preparando o município para receber investimento na ordem dos sete milhões de 

euros para o futuro. Apesar de ser uma decisão difícil, é obrigação e 

responsabilidade do executivo tomá-la, mas a responsabilidade dos políticos é 

começarem a resolver o problema da água e saneamento do Concelho de Caminha 

por trinta anos. Mesmo com custos políticos grandes, esta decisão coloca a 

estruturação e a qualidade do abastecimento de água estabilizado durante trinta 

anos, permitindo pagar a dívida sem acumular défice. 

Saudou os municípios que fazem parte da parceria, não deixando de reconhecer aos 

três municípios (Melgaço, Monção e Ponte da Barca) que não aderiram, a razão que 



 

 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  C a m i n h a 

Ata 12/18 de 13/06/2018 
 

 

14

lhes assiste, ou seja a percentagem diminuta de água que importam, bem como a 

existência de inúmeros sistemas autónomos de abastecimento de água. Os 

municípios que aderiram à parceira, apesar de serem do PS, PSD, CDS e 

Independentes, conseguiram encontrar uma base comum com argumentos racionais 

para a concretização deste projeto. 

 

O Senhor Vereador José Presa disse que esta matéria tem duas vertentes, a 

questão política e os tarifários, mas as pessoas sentem mais a questão dos 

tarifários, uma vez que tem uma implicação direta nas suas vidas. No entanto na 

questão política existe uma incongruência na forma como o país está a ser gerido a 

nível nacional, que se extravasa para o Concelho de Caminha, uma vez que 

atualmente se discute a descentralização de competências do Estado para os 

Municípios, no entanto verifica-se que no Município de Caminha se está a entregar 

competências a outros, abdicando de competências que já tem. 

Disse que a opção de passar a gerir a água pelo principio do utilizador pagador é 

uma opção política deste Governo e deste executivo da Câmara Municipal, pelo que 

por esta ordem de ideias, de futuro irá aplicar-se o mesmo principio para a saúde, 

educação e etc. 

Reforçou que não foi promovida uma discussão no concelho sobre este tema, tendo 

só sido promovida uma apresentação às Juntas de Freguesia e aos funcionários da 

Câmara. 

Referiu que em vários pontos do contrato de parceria refere que as tarifas a praticar 

em qualquer dos períodos tarifários devem corresponder às tarifas necessárias que 

permitem a recuperação anual de todos os gastos associados, ou seja tudo o que a 

EG vai gastar vai ser repercutido nas tarifas dos consumidores. Apesar de não ser 

uma privatização, este é um modelo de gestão privada sem concorrência, uma vez 

que a receita tem que cobrir os custos, e todos os anos irão ser atualizadas as 

tarifas para cobrir os prejuízos do ano anterior. 

Referiu também que o Município de Caminha deixa de prestar um serviço público e 

passa a ter lucro sobre este negócio, ou seja, o executivo pretende criar mais um 
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imposto encapotado aos munícipes, livrando-se politicamente da decisão de 

aumentar a água. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que esta apresentação do Grupo Águas 

de Portugal deveria ter sido feita em outro contexto de discussão efetiva do tema e 

não neste contexto de imposição de um facto consumado, uma vez que se tentou 

fazer uma apresentação muito bonita e bem estruturada, mas estudos específicos 

sobre o Concelho de Caminha não existem. Referiu que a água é um bem essencial 

e não pode de nenhuma forma ser tornada num negócio, uma vez que o que foi 

apresentado é um negócio. Concordou que a água é um problema para as contas da 

Câmara, no entanto deve ser resolvido e trabalhado internamente. Mostrou-se 

chocada por se afirmar ser normal pagar oitenta cêntimos/dia por um bem essencial, 

quando existem muitas famílias que não têm oitenta cêntimos/dia. Afirmou que há 

famílias muito debilitadas que não conseguem pagar a água, pelo que não existe 

uma preocupação social em todo este processo, uma vez que a única preocupação 

é ter lucro com este negócio. Mostrou-se chocada também por se afirmar que as 

tarifas irão pagar a totalidade dos investimentos, equipamentos e recursos humanos. 

Referiu que os custos com o pessoal no primeiro ano são logo de três milhões de 

euros, repercutidos nas tarifas, que vão duplicar e em alguns casos triplicar. Disse 

que dos municípios que não aderiram à parceria, por exemplo Melgaço, também 

aumentou às tarifas, mas não fez um aumentou desta dimensão, tendo feito um 

trabalho internamente por forma a não criar um impacto nos munícipes. Assinalou 

que aquando da revisão de um novo regulamento esteja prevista a questão das 

tarifas sociais. Disse que o Senhor Presidente vem agora dizer que em Caminha se 

paga a água mais baixa do distrito, quando em 2013 disse várias vezes que era 

inadmissível o valor que se cobrava pela água no Concelho de Caminha. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido cumprimentou os presentes e disse que a 

média de consumos de água no Concelho de Caminha é de 7 m3 e relembrou que a 

rede de abastecimento de água tem uma extensão de 305Km, em que dois terços 
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têm mais de dez anos, assim como a rede de saneamento tem uma extensão de 

115Km, com partes em grés, com problemas de manutenção terríveis. Recordou 

também que para fazer a manutenção destas redes o município tem seis 

operacionais, com os problemas dos turnos, bem como assegurar o serviço aos fins 

de semana, apesar de todos os funcionários fazerem um esforço grande para que 

sejam resolvidos problemas. Referiu que este problema não é novo, o qual já se 

vem colocando há alguns anos, só que como todos os problemas, deve haver a 

maturidade suficiente para se tomarem as decisões. Explicou que o município 

consegue cobrar cerca de metade da água que paga, uma vez que há fugas não 

detetadas e que não se conseguem detetar, bem como tanques, fontanários, regas 

de jardins e ligações fraudulentas. Afirmou que para se gerir redes desta dimensão é 

necessário arranjar economias de escala, sendo uma tese defendida por 

professores universitários. Referiu que há outras situações que levam a que a água 

não cumpra os critérios das entidades reguladoras, por exemplo, em Argela foi 

instalada uma rede de água que em vários locais não foi enterrada, encontrando-se 

à superfície, sujeita as variações de temperatura, pretendeu o município candidatar-

se a sua renovação, foi confrontado que o financiamento para renovação de redes 

de água só em parceria com outras entidades. 

Disse que também não concorda com o princípio do utilizador pagador para gestão 

destas infraestruturas, no entanto há segmentos onde este princípio é perfeitamente 

ajustado, por exemplo, no enchimento de piscinas. 

Referiu que o investimento não vai ser repercutido nas tarifas, uma vez que o 

mesmo vai ser financiado por fundos comunitários. 

 

O Senhor Vereador José Presa solicitou um esclarecimento sobre o plano de 

investimentos. Disse que o Senhor Vereador Guilherme Lagido não pode tentar 

diminuir intelectualmente os presentes, uma vez que quando afirma que o consumo 

médio de água no concelho é de 7 m3, todos sabem que no concelho existem 

inúmeras casas de segunda habitação, sem consumos. 
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O Senhor Francisco Narciso disse que o envolvimento do Estado nesta 

arquitectura é apenas instrumental para viabilizar uma solução do ponto de vista 

jurídico. Concordou que a água é sem dúvida um bem essencial, no entanto tem 

características enquanto bem público e enquanto bem privado e é esta fronteira que 

leva à discussão política e a uma instabilidade na política de financiamento. Daí a 

Comunidade Europeia desde há muitos anos preconizar o princípio do utilizador 

pagador, porque ao mesmo tempo que é um bem público, é também um bem muito 

escasso. Esclareceu que a realização de estudos é competência de cada Câmara 

Municipal e não do Grupo Águas de Portugal. Garantiu que está salvaguardada a 

questão social de famílias com vulnerabilidade. Esclareceu também as questões 

sobre o plano de investimentos. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que se Caminha fizesse a reabilitação 

das redes não iria gastar tanto dinheiro como o que está previsto. Referiu que as 

questões com trabalhadores não devem ser utilizadas como argumentos, uma vez 

que a Câmara poderia resolver o problema com pessoal a recibos verdes para 

assunção de piquetes fora de horas. Reforçou que poderia ter sido promovida uma 

discussão séria no concelho para resolver o problema da água, mas que não 

passasse por este tipo de solução, porque não vai ter qualquer tipo de benefício 

para a população. 

 

O Senhor Vereador Guilherme Lagido reforçou que o investimento na rede é 

urgente e não tem sido tido em conta. 

 

O Senhor Vereador José Presa reforçou que todo este processo é incongruente, 

uma vez que foram criadas as CIM para efeitos de juntar esforços para várias áreas 

e agora para a questão da água já não pode ser resolvida no âmbito da CIM. 

 

O Senhor Presidente esclareceu que os custos com pessoal da nova empresa são 

inferiores aos custos que todos os municípios agregados têm no seu conjunto. 
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Referiu que a câmara não tem capacidade de resolver os problemas que surgem ao 

fim de semana, demorando semanas a resolve-las. Confirmou que em 2013 afirmou 

que havia uma componente dos resíduos sólidos na fatura da água que era muito 

acima do que os munícipes deveriam pagar e por isso baixou-se esse valor, uma 

vez que Caminha era o 6º concelho que tinha os resíduos sólidos mais caros do 

país. Assumiu que as tarifas vão subir consideravelmente e era bom que a oposição 

assumisse também as suas responsabilidades. Explicou também que esta parceria 

pretende garantir o abastecimento de água ao concelho, uma vez que não há 

captações, evitando falhas como as que se verificaram no interior do país no verão 

passado. O município já faz um esforço muito grande em acorrer a situações de 

carência económica, isentando faturas de água, e continuará a proteger todas essas 

situações. Também terá que haver uma reflexão para perceber se há disponibilidade 

de que todas as instituições e clubes estejam isentos do pagamento de água. 

Explicou que de 2005 a 2013 o executivo do PSD, entre a receita que recebeu das 

pessoas e o que pagou à empresa da água, há uma diferença de 4.400.000,00€, ou 

seja, de tudo o que as pessoas pagaram durante aqueles anos serviu para pagar 

outras despesas. Este executivo, desde 2013, recebeu uma receita global de água 

8.200.000,00€, tendo já pago 9.405.000,00€ à empresa, mas mesmo assim não é 

possível pagar a totalidade das faturas. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que não foi solicitada nenhuma proposta 

ao PSD, tendo sido apresentada esta proposta, hoje, sob forma de imposição como 

um facto consumado. Referiu que a maior parte dos trabalhadores dos municípios 

não vão querer integrar a nova empresa, porque não querem deixar o seu local de 

trabalho. Referiu também que o Conselho de Administração vai ser nomeado, 

aguardando para ver quem fará parte do mesmo, para se perceber as razões e 

motivações dos grandes impulsionadores desta solução. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro e Rui Lages, 3 votos contra 
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dos Senhores Vereadores José Presa, Liliana Silva e José Luís de Lima, e 0 

abstenções. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva leu a seguinte declaração de voto: 

“Declaração de voto dos Vereadores do PSD. 

Concessão dos sistemas públicos de abastecimento de água e saneamento de 

águas residuais. 

Reunião de Câmara de 2018/06/13. 

Os Vereadores do PSD votam contra a adesão do Município de Caminha à 

“constituição da empresa Águas do Alto Minho e consequente concessão dos 

serviços públicos de abastecimento de águas e saneamento de águas residuais”. 

Considerando que: 

- O consumo e utilização de água nas suas diversas vertentes, alimentação e saúde 

pública, é um bem primordial e essencial para a vida; 

- O serviço de saneamento de águas residuais é um fator determinante na qualidade 

de vida e saúde pública; 

- O abastecimento de água e o serviço de saneamento figuram na primeira linha dos 

bens de primeira necessidade e representam um fator de primordial importância na 

vida da população; 

- As entidades públicas, nomeadamente os Municípios, têm o dever de pugnar pelo 

bem-estar da população, proporcionando-lhe condições e qualidade de vida; 

- O Município de Caminha sempre teve, e continua a ter, os recursos humanos e 

materiais para prestar estes serviços à sua população; 

- O executivo do Município de Caminha não promoveu auscultação e discussão 

pública desta concessão, dada a relevância e implicação direta na economia familiar 

e empresarial dos munícipes; 

Não é justificável a intenção agora manifestada de alienar a terceiros estes bens e 

serviços primários e indispensáveis à nossa vida comum. 
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Alienar e abdicar de prestar os serviços públicos de abastecimento de água e 

saneamento é igual, ou pior, a alienar os serviços de prestação de saúde pública, de 

educação ou de justiça. 

A proposta implica um aumento brutal das tarifas a pagar pelos munícipes, porque: 

- “O projeto assenta no autofinanciamento através das tarifas, na prossecução do 

princípio do utilizador pagador…” 

(escrito em: Despacho – 6.2 modelo financeiro) 

- “As tarifas a praticar em qualquer dos períodos tarifários devem corresponder às 

tarifas necessárias, que se definem como sendo as que permitem a recuperação 

anual de todos os gastos associados à exploração e à gestão dos serviços de águas 

relativos ao sistema e asseguram a sustentabilidade económico – financeira da 

EGP…” 

(escrito em: contrato de parceria… - clausula 23ª – 1.) 

- “A verificar-se défice de recuperação de gastos no primeiro período tarifário…” 

- “Os desvios a que se refere o número anterior devem ser refletidos integralmente 

nas tarifas…” 

(escrito em: contrato de parceria… clausula 25ª – 3. e 4.) 

- “As indeminizações a que derem lugar as expropriações e servidões correm por 

conta de EGP, constituindo encargos que devem ser repercutidos nas tarifas dos 

serviços de águas” 

(escrito em: contrato de parceria… clausula 18ª – 3.) 

Além disto, a proposta não apresenta à priori um tarifário, o que implica passar um 

cheque em branco relativo ao preço que iremos pagar, sendo que se pressupõe que 

será entre o dobro e o triplo do atual. 

Ou seja, estaremos sempre sujeitos às condições impostas por uma empresa que 

“não pode ter défice”, uma empresa gerida com “princípios que visam o lucro e não o 

serviço público”. 

Aliás, esta empresa irá distribuir “contrapartidas pecuniárias” aos municípios: 
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- “…os municípios têm direito a uma contrapartida pecuniária… a pagar pela EGP 

sob forma de retribuição, tendo por base os benefícios gerados pelas mesmas 

durante o prazo de vigência do contrato de parceria.” 

(escrito em: contrato de parceria… - clausula 21ª – 1.) 

Ou seja, o município irá ter lucro, a chamada “retribuição”, na concessão que 

pretende efetivar. 

Em suma, o executivo liderado pelo Dr. Miguel Alves pretende deixar de prestar um 

serviço público à população, transformando-o numa fonte de receita, num novo 

imposto encapotado. 

A prestação de serviços fundamentais à população, onde de incluiu a Água e 

Saneamento, são uma obrigação das entidades públicas é para isso que servem os 

nossos impostos. 

Esta proposta serve prioritariamente para “criar mais uma empresa pública”, 

aumentando especialmente gastos com pessoal estimados em três milhões de euros 

(3.000.000€) já em 2019, repercutidos nas tarifas da água. 

Desde que tomou posse em 2013 o executivo do Dr. Miguel Alves cobra aos 

munícipes as faturas de água e saneamento, mas não as paga à empresa 

fornecedora aumentando a dívida do município e assumindo somas astronómicas 

em juros nos acordos de pagamento efetuados, vindo agora propor a alienação 

destes serviços, passando a lucrar com os mesmos. 

A prática de uma desastrosa política de gestão financeira do executivo do Dr. Miguel 

Alves nos últimos cinco anos, com os sucessivos resultados negativos e aumento da 

dívida, conduz-nos agora para soluções que penalizam violentamente a população e 

empresas do concelho de Caminha, que se consubstanciam num aumento brutal do 

preço da água e saneamento. 

Caminha, 13 de junho de 2018. 

Os Vereadores do PSD Caminha. 

José Presa 

Liliana Silva 

Paulo Pereira” 
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PROPOSTA N.º 3 – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA; 

 

Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta minuta 

de ata, propõe-se a sua aprovação. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Liliana Ribeiro, Rui Lages, José Presa, 

Liliana Silva e José Luís de Lima, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 

quando eram 18 horas e 15 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, 

Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 13 de Junho de 2018 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 

 

 

O ASSISTENTE TÉCNICO 

 

___________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


