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Sessão extraordinária da AM de 1.9.2015 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 1 DE SETEMBRO DE 2015. 
 
 
Nº.5/2015 
 
Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, na vila de Castro Verde e Sala 
de Sessões do Edifício dos Paços do Município, Maria Fernanda Coelho do Espirito Santo, 
Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, Carolina Conceição Hipotecas Cabaça e 
João Miguel Benedito Branco, Secretários da respetiva Mesa; Filipe Manuel Patrício Mestre, 
Maria Cesaltina Cruz Mendes Basílio, Maria João Medeiro Mateus Pereira, Carlos Alberto 
Soares Ramos, Silva, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Ana Sofia Guerreiro Coelho, Rui Luís 
Silva Matos, Martinho Colaço Valente, Jorge Manuel Custódio Monteiro, Guilherme do Soveral 
Rodrigues de Sá Gois e José de Brito Silva Martins, Presidente da Junta de Freguesia da União 
de Freguesias de Castro Verde e Casével, António José Silvestre Jerónimo, Alexandra Isabel 
Bravo Nunes Batista Tomé e Ana Luísa Marques Fatana, Presidentes das Juntas de Freguesia 
de Entradas, de São Marcos da Ataboeira e de Santa Bárbara de Padrões, na qualidade de 
Vogais do mesmo Órgão, a fim de reunir em sessão extraordinária. 
 
Faltaram a esta sessão os Vogais Maria João de Lima Teixeira e João Pedro Dias Aurélio. 
 
Estive igualmente presente todo o executivo municipal 
 
ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, procedendo à leitura do edital que a tornou pública, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
2º. - Apreciação e votação de Proposta referente ao aditamento ao Contrato de Parceria 
Pública e ao aditamento ao Contrato de Gestão entre o Estado Português e o conjunto dos 
Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, 
Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira, e conhecimento 
da “Minuta do Acordo Parassocial entre AdP. - Águas de Portugal, SPGS, SA e a AMGAP -
Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo, enquanto 
acionistas da AgdA - Águas Públicas do Alentejo, SA. 
 
3º. - Período reservado à intervenção do público. 
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Posto isto deu início aos trabalhos: 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Não se verificou qualquer intervenção. 
 
2º. - Apreciação e votação de Proposta referente ao aditamento ao Contrato de Parceria 
Pública e ao aditamento ao Contrato de Gestão entre o Estado Português e o conjunto dos 
Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, 
Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira, e conhecimento 
da “Minuta do Acordo Parassocial entre AdP. - Águas de Portugal, SPGS, SA e a AMGAP -
Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo, enquanto 
acionistas da AgdA - Águas Públicas do Alentejo, SA. 
 
Submeteu a Srª. Presidente à apreciação da Assembleia Municipal o pedido de apreciação e 
votação da proposta acima referida formulado pelo executivo municipal, na sequência da 
deliberação tomada na sua reunião ordinária realizada no dia 19 de Agosto findo, que a seguir se 
transcreve: 
 
“Em 13 de agosto de 2009 e em 25 de setembro de 2009, foram assinados respetivamente os 
contratos de parceria pública e de gestão entre o Estado Português - Ministério do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional e os Municípios subscritores. 
 
Na sequência deste acordo, foi constituída a Entidade Gestora da Parceria (EGP) - AgdA - 
Águas Públicas do Alentejo SA, celebrado um contrato de gestão entre as partes, um acordo 
parassocial e ainda os correspondentes contratos entre cada município e a empresa em causa. 
 
Passados, que são, mais de cinco anos e atendendo quer à aproximação do final do primeiro 
período quinquenal, que implica uma revisão tarifária, quer à mudança do quadro económico e 
financeiro, decorrente do PAEF - Memorando da Troika (BCE-FMI-EU), que condicionou a 
execução dos “contratos de parceria e de gestão”, bem assim e em particular, a execução do 
“modelo técnico global” (investimentos), previsto ser executado com apoios financeiros 
QREN/POVT e a redução das transferências do Orçamento de Estrado para os municípios, 
entenderam as partes iniciar um processo de renegociação, que teve o seu inicio em junho de 
2014 e que está agora consubstanciado em alterações aos documentos que regulam a parceria 
(contrato de parceria pública e contrato de gestão). 
 
Face ao supra exposto coloca-se à aprovação da Câmara Municipal e posterior deliberação 
da Assembleia Municipal os aditamentos aos Contratos de Parceria e de Gestão em 
anexo, concedendo plenos poderes ao Presidente da Câmara Municipal para subscrever 
os referidos aditamentos, em representação do Município. 
 
Para informação e conhecimento anexa-se ainda Minuta do Acordo Parassocial entre a AdP, 
SGPS, SA, e a AMGAP.” 
 
Antes de dar a palavra à Assembleia, solicitou a Srª. Presidente ao Sr. Presidente da Câmara 
uma apresentação destes documentos, tendo o mesmo efetuado, pormenorizadamente, 
utilizando um projetor de imagens, a apresentação de toda a documentação anexa à proposta 
acima descrita, e cuja intervenção a seguir se transcreve resumidamente: 
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“Revisão do Contrato de Parceria-Contrato de Gestão 
1 - Águas Públicas do Alentejo 

 
1.1 - Enquadramento 
A criação da “Parceria Pública das Águas do Alentejo” foi precedida de um longo processo de 
negociações; 

No Município de Castro Verde este processo culminou: 

• Reunião da Câmara Municipal de 16 de Junho de 2009 - Aprovado, por unanimidade, 
o Contrato de Parceria Pública entre o Estado Português e um conjunto de Municípios 
para implementação do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento 
de Águas Residuais para o período de 2007-2013 (PESSSAR II). 

• Reunião ordinária da Assembleia Municipal de 29 de Junho de 2009 - Apreciação do 
Contrato de Parceria Pública entre o Estado Português e um conjunto de Municípios 
para implementação do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento 
de Águas Residuais para o período de 2007-2013 (PESSSAR II) e deliberação de 
marcar reunião extraordinária da Assembleia Municipal. 

• Reunião extraordinária da Assembleia Municipal de 6 de Julho de 2009 - Aprovado, 
por maioria com o voto contra do eleito do Bloco de Esquerda, o Contrato de Parceria 
Pública entre o Estado Português e um conjunto de Municípios para implementação do 
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais 
para o período de 2007-2013 (PESSSAR II). 

Em Agosto de 2009, ocorreu a assinatura dos “instrumentos estruturantes” – Contrato de 
Parceria e Contrato de Gestão (com a inclusão do EVEF – estudo de viabilidade 
económica e financeira, modelo técnico, pontos de entrega e recolha e infraestruturas 
cedidas ao Sistema: AA e AR.  

 
1.2 - Sistema de Parceria Pública de Águas do Alentejo 

 
Em 13 de Agosto de 2009 foi criado o Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do 
Alentejo (SPPIA Alentejo).  

 
Experiência pioneira, “Parceria Pública”, firmada entre 21 Municípios da região Alentejo e o 
Estado Português com a finalidade de ser assegurada a gestão integrada dos serviços de 
abastecimento de água para consumo público e saneamento de águas residuais em Portugal, 
criada ao abrigo do Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de Abril. 
 
Municípios integrantes: 
Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, 
Ferreira do Alentejo, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago 
de Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira. 

 
Objetivos: 
O abastecimento de água para consumo humano e o tratamento de águas residuais urbanas em 
"alta" de uma população residente de cerca de 250.000 habitantes distribuídas por um território 
de 16.000 km2 - O maior sistema territorial integrado de gestão de águas a nível nacional. 
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Princípios inerentes à constituição da “Parceria Pública/Pública” para a Gestão da Água: 
• Encontrar um parceiro tecnológico e financeiro; 

• A manutenção da competência na esfera dos municípios; 

• O carácter integralmente público da entidade a constituir, salvaguardando o interesse 
público da provisão deste serviço; 

• Garantir a conceção e execução dos investimentos a promover; 

• A preparação e a defesa da candidatura para financiamento do sistema por fundos 
comunitários; 

• A manutenção da propriedade dos municípios sobre os investimentos; 

• A garantia da sustentabilidade do sistema a preços socialmente justos; 

• Uma dinâmica societária que salvaguardasse para os municípios a transferência das 
participações a valor patrimonial deduzida dos fundos comunitários.  

 
1.3 - Características do SPPIAA: 

 
Características mais relevantes: 

• Competência delegada em vez de ser retirada: 
o Delegação de competência dos Municípios ao Estado que por sua vez delega à 

entidade gestora (EGP); 
o Caso a “Entidade Gestora da Parceria” (EGP) saia do Sector Público Empresarial, a 
       parceria caduca e os Municípios retomam o exercício da competência (ponto 6 da 
       cláusula 27ª do Contrato de Parceria). 

 
• Dinâmica societária: 

o O Contrato de Parceria prevê a saída dos Municípios (Cláusula 26ª); 
o Prevê a possibilidade dos Municípios adquirirem a totalidade da empresa; 
o O carácter integralmente público da entidade constituída (EGP-AGdA,SA). 

 
• Garantia de parceria pública: 

o O SPPIAA – O seu objeto (Cláusula 1ª); 
o O carácter integralmente público da entidade constituída (EGP-AGdA,SA) – 

(Cláusula 2ª); 
o Os contratos de cedência de infra-estruturas não transmitem a propriedade dos 

bens (Cláusula5ª). 
 

• Forma de decisão da Comissão de Parceria.  
o Comissão de Parceria (CP) e suas características (Cláusula 8ª do Contrato e art.º 

3º do Regulamento) 

o Compete à CP acompanhar, supervisionar e fiscalizar a atividade da EGP; 

                 A EGP deve sujeitar à aprovação da CP (maioria qualificada de 2/3), os seguintes  
                 instrumentos de gestão: 
                - Planos de atividade, de investimento e financeiros quinquenais;  
                - Os projetos tarifários quinquenais; 
                - Os projetos de reequilíbrio económico-financeiro. 
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o Constituição da CP 
                   Composta por 5 membros efetivos –2 (Estado), 2 (Municípios) e 1 que Preside  
        (externo às partes outorgantes) indicado por unanimidade. 
 
2 - Processo de Desenvolvimento e Consolidação da AgdA - Atividade 2009 a 2014: 
 
O período efetivo da “parceria” e da atividade da EGP de 2010 a 2013 com a integração das 
“infra-estruturas municipais”,  “integração de pessoal” dos Municípios e exploração e 
fornecimento de AA e AR em “Alta”. 

 
- Investimentos iniciais – 227M€ (2010a2015) / 38M€/ano (suspensão dos investimentos por 
decisão politica do Governo – PAEF/”Memorando da Troika”(2010/2012). 

 
- Investimentos reprogramados – 85M€ (2013a2015) / 14M€/ano 
- Investimentos previstos serem concretizados – 74M€ (atéfinaisde2015) / 13M€/ano 

- Capital social – 500mil€ (até 2013), 1,570 M€ (2014) e 3M€ (2015): 
  (49% AMGAP/Municípios e 51% AdP/Estado). 
 

- Indicadores económicos e financeiros (2014): 
   Volume de Água Fornecida: ±19.000 Milhões m3/ano (2011/2013); 
    População Servida AA – 199 mil habitantes – AR - 176 mil habitantes.  
 
3 - Processo de Revisão dos CP, CG, Modelo Técnico, Regulamento da CP e EVEF  

 
3.1 - Fundamentos de partida apresentados pelos Municípios (2013) 

• O contexto que se vive em virtude da crise económica e social comparativamente com 
2009 (aquando da assinatura do CP, CG e EVEF); 

• A não aplicação da Lei das Finanças Locais de 2007 (com a inclusão da designada 
"cláusula tampão" de plafonamento dos aumentos da PIE/FEF para os Municípios, sem 
ter em consideração as regras que visavam uma correção em determinados 
ponderadores, em particular no da "população") e a partir de 2010 até à presente data, 
quer por via da imposição dos PEC's I. II e III e posteriormente a assinatura do 
"Memorando da Troika" (BCE-FMI-UE), determinou a passagem da Participação dos 
Municípios nos Impostos de Estado (PIE) de 28,5€ para 19,8%, estimando-se um corte 
de 1,2 mil milhões de euros nas transferências para as Autarquias/Municípios só no 
período 2010/2012 (segundo documentos da ANMP); 

• Imposição da LCPA (Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso) e dos Fundos 
Disponíveis (a partir de 2012), que cumulativamente com o ponto anterior impôs sérios 
constrangimentos, quer em matéria de tesouraria, quer no quadro dos ditos "fundos 
disponíveis" para assunção de compromissos, assumindo-se como um autêntico garrote 
à autonomia política, financeira e administrativa do Poder Local Democrático; 

• Concomitantemente a EGP/AgdA não conseguiu assegurar os pressupostos de partida 
inscritos no EVEF quer no plano da gestão, quer no plano da concretização dos 
investimentos previstos no cronograma inicial, por imperativos impostos pela "Troika" da 
diminuição da dívida pública e da assunção de compromissos em sede das parcerias, 
sejam elas privadas ou estritamente públicas, havendo por isso uma implicação no plano 
de investimentos previsto para o período 2010-2015 para um novo período, em duas 
fases: 2010-2014 e 2015-2018; 
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• Resultante de tal situação a AgdA viu-se obrigada de se socorrer de apoios financeiros 
(com implicações na tesouraria no que respeita ao pagamento de juros de passivos 
financeiros/empréstimos) junto das AdP e da Banca para fazer face às necessidades de 
tesouraria e a investimentos (candidaturas QREN/POVT); 

• Taxas de comparticipação QREN/POVT inferiores ao previsto - A taxa de co-
financiamento dos projetos QREN/POVT ser de 75%, quando no ciclo urbano da água 
(para sistemas de águas e saneamento para aglomerados não cobertos pelo "Contrato 
de Parceria"), esse valor atingir os 85%; 

• OE de 2013 impõe a consignação das receitas da água, saneamento e RSU para pagar 
a faturação em “alta”.  

 
3.2 - Revisão dos Instrumentos Contratuais do SPPIAA: 
 
Resultado de 12 meses de reuniões “GdT” (Julho 2014-Julho 2015) 
Contrato de Parceria; Contrato de Gestão; Modelo Técnico (Investimentos); EVEF – Estudo de 
Viabilidade Económico e Financeiro (2009-2015). 

 
Temas “pesados” (garantia da sustentabilidade):  

• A remuneração do capital social; O prémio de risco; Os Fee´s de gestão; 
• Revisão do EVEF; 
• A remuneração das infra-estruturas (rendas) cedidas ao sistema; 
• Programação dos investimentos e os apoios pelos fundos comunitários;  
• Desvios Tarifários, “superavit” e ressarcimento aos Municípios.  

 
3.2.1 - Contrato de Parceria - Minuta do Aditamento ao CP: 

 
• Alterações às Cláusulas, 1ª; 2ª; 3ª; 4ª; 7ª; 8ª; 14ª; 15ª; 17ª; 19; 20ª; 21ª; 22ª; 23ª; 25ª; 

26ª e 27ª. 
• Novas Cláusulas, aditamento da Cláusula15ª-A; e a inclusão de uma “cláusula 

transitória” que visa assegurar a liquidação aos Municípios, até finais de 2015, os 
desvios tarifários conforme Anexo IV-A (EVEF). 

• Anexos I, II, III, IV devem ser lidos como: Anexo I-A; II-A; III-A e IV-A.  
 

3.2.2 - Contrato de Gestão - Minuta do Aditamento ao CG: 
 

• Alterações às Cláusulas, 1ª; 2ª; 8ª; 10ª; 13ª;14ª; 16ª; 17ª; 18ª; 20ª; 21ª; 25ª; 26 ª, 33ª, 
34ª e 35ª. 

• Novas Cláusulas, a inclusão de uma “cláusula transitória” que visa assegurar a 
liquidação aos Municípios, até finais de 2015, os desvios tarifários conforme Anexo IV-A 
(EVEF). 

• Anexos I, II, III, IV devem ser lidos como: Anexo I-A; II-A; III-A e IV-A.  
 

3.2.3 - Remuneração do Capital Social e Prémio de Risco 
 

Cláusula 17ª do CP – OT’s 10 anos calculados na média dos valores dos últimos 15 anos, 
exclusão das 3 observações mais elevadas e as 3 mais baixas, acrescida de 3 pontos de prémio 
de risco; 
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O Prémio de Risco dos 3 pontos percentuais acordado (“Acordo Parassocial”), que “enquanto a 
Sociedade necessitar de consolidar a sua situação financeira, nomeadamente para reforçar os 
capitais próprios, as PARTES acordam, entre si, deliberar favoravelmente em Assembleia Geral, 
que a aplicação de resultados de cada exercício, destine a margem que acresce à rentabilidade 
das Obrigações de Tesouro portuguesas a 10 anos, prevista na Cláusula 17.ª, n.º 2, alínea f), do 
Contrato de Parceria Pública, celebrado em 13 de Agosto de 2009, e na Cláusula 13.ª, n.º 2, 
alínea i), do Contrato de Gestão celebrado em 25 de Setembro de 2009, para constituição e 
reforço de reservas livres.” 

 
Nota: Este “tema” está também vertido no EVEF (pagina 24) e a deliberação (da AG da EGP) vai 
no sentido do “Prémio de Risco” neste primeiro período (2016-2020) ser aplicado no reforço do 
capital social da EGP por parte de cada um dos acionistas.  

 
3.2.4 - Fee´s de Gestão 

 
Acordado a diminuição dos atuais valores de 3% para 2,25% - Inscrito no Acordo Parassocial - 
Cláusula 4ª 
“O valor de 2,25% do volume de negócios da Sociedade previsto para pagamento dos custos 
decorrentes dos serviços de administração, gestão e assistência técnica é partilhado entre as 
partes na proporção de 1,5%, para a AdP e de 0,75%, para a AMGAP.”  

 
3.2.5 – EVEF (2015) – Anexo IV-A (CP) 

 
Pressupostos Gerais: 20 Municípios; 9 sistemas de AA e 20 sistemas de AR; Contas de 
partida: Orçamento e Projeto tarifário 2015 (página 8); 

• Investimento de capital fixo: (129 M€-2016-2025) com apoio 70% - 90 M€ Fundo Coesão; 47 
M€ investimentos de substituição a partir de 2030 (página 8); 

• Tarifário: Tarifa fixa, 50% População servida / 50% Alojamentos abrangidos; Tarifa fixa no final 
do período (2016-2020) representará 30% da tarifa média (atualmente representa 55%); 

•Tarifas médias previstas EVEF (2015) (período de 2016-2020): AA – 0,5631 a 0,5673 €/m3 e 
AR – 0,5558 a 0,5688 €/m3; 

•Tarifas médias no EVEF (2009): AA - 0,5581 a 0,5815 €/m3 e AR – 0,7188 a 0,7347 €/m3; 

•Desvios de Recuperação de Gastos: devolução aos Municípios “desvios tarifários” – superavit 
2,5 M€, de acordo com o contributo (%) que cada um deu para o volume de negócios (página14); 

•Retribuição aos Municípios (Rendas): Aplicação da cláusula 21ª, as infraestruturas não 
podem ter um valor inferior a 15 % (do valor de custo – descontando os apoios comunitários e 
nacionais) com um limite máximo de 3,5 % do volume de negócio dos rendimentos tarifários 
(página21); 

 
3.2.6 - Regulamento da Comissão de Parceria (Anexo III) 

 
• Compete à CP acompanhar, supervisionar e fiscalizar a atividade da EGP; 

• A EGP deve sujeitar à aprovação da CP (maioria qualificada de 2/3), os seguintes instrumentos 
de gestão: 

- Planos de atividade, de investimento e financeiros quinquenais;  

- Os projetos tarifários quinquenais e atualizações obrigatórias do EVEF; 
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- Apreciação dos fundamentos da revisão intercalar do EVEF; 

- Projeto de regulamento-tipo de exploração dos serviços de águas; 

- Minutas dos contratos de fornecimento e de recolha com os utilizadores diretos; 

- As propostas de reequilíbrio económico-financeiro; 
 
Nota: as deliberações destas matérias têm que ter, de acordo com o n.º 5 do art.º 5º, uma 
maioria de 2/3. 

 
Constituição da CP (Cláusula 8ª do Contrato de Parceria) 
Composta por 5 membros efetivos –2 (Estado), 2 (Municípios) e 1 que Preside (externo às partes 
outorgantes) indicado por unanimidade e há ainda 4 suplentes (dois indicados pelos Municípios e 
2 pelo Estado). 

 
Reuniões: 4 vezes ao ano; Presenças: a totalidade dos membros; Remuneração: Senhas de 
Presença se não existir impedimento legal.  
 
3.2.7 - Acordo Parassocial AdP - AMGAP 

 
• Firmado entre os acionistas da Sociedade, AGdA, SA, representantes do Estado e dos 
Municípios – AdP (51%) –AMGAP (49%); 

 
• A Sociedade é a entidade gestora, em regime de parceria, do Sistema Público Integrado de 
Águas do Alentejo, doravante SPPIAAlentejo, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 90/2009, 
de 9 de Abril; 

 
• Das ações da Sociedade apenas podem ser titulares entes públicos, tal como definidos na 
alínea e)do n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 71/88, de 24 de Maio;  

 
• Cláusula 2ª (Prémio de Risco dos 3 pontos %): 
Enquanto a Sociedade necessitar de consolidar a sua situação financeira, nomeadamente 
para reforçar os capitais próprios, as PARTES acordam, entre si, deliberar favoravelmente em 
Assembleia Geral, que a aplicação de resultados de cada exercício, destine a margem que 
acresce à rentabilidade das Obrigações de Tesouro portuguesas a 10 anos prevista na Cláusula 
17.ª, n.º 2, alínea f), do Contrato de Parceria Pública, celebrado em 13 de Agosto de 2009, e na 
Cláusula 13.ª, n.º2, alínea i), do Contrato de Gestão celebrado em 25 de Setembro de 2009, 
para constituição e reforço de reservas livres. 

 
• Cláusula 4ª (Fee´s de Gestão): 
O valor de 2,25 % do volume de negócios da Sociedade previsto para pagamento dos custos 
decorrentes dos serviços de administração, gestão e assistência técnica é partilhado entre as 
partes na proporção de 1,5%, para a AdP e de 0,75%, para a AMGAP.  

 
3.2.8 - “Acordo de Entendimento”/ Considerandos do CP 

 
A AMGAP – apresentou ao MAOTE uma proposta de “Acordo de Entendimento” que pudesse 
ser subscrita pelas partes como corolário e enquadrador do Processo de Revisão dos 
Instrumentos estruturantes do SPPIAA cujos eixos fundamentais seriam: 
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• Afirmação dos Princípios inerentes à criação do SPPIAA; 

• Modelo Técnico (investimentos); 

• Financiamento dos Fundos Estruturais; 

• Investimentos em Baixa; 

• Fee´s de Gestão; 

• Desvios Tarifários; 

• Revisão do EVEF(2009). 

A “Minuta da Adenda” ao Contrato de Parceria inscreve um conjunto de Considerandos que 
articulados com as matérias revistas em sede de instrumentos estruturantes da “Parceria de 
Águas Públicas do Alentejo” vão ao encontro do “Acordo de Entendimento”: 

 
• Afirmação dos Princípios inerentes à criação do SPPIAA – CP – “Considerando que as 
partes reiteram os princípios que estiveram na base da constituição da presente parceria pública, 
o seu carácter inovador no contexto das soluções para o sector e a sua característica de sistema 
de titularidade municipal” 

• Modelo Técnico (investimentos) – CP -“Considerando que os municípios aceitam alterações 
à solução técnica inicialmente estabelecida, quer na natureza das intervenções, quer na sua 
calendarização” 

•Financiamento dos Fundos Estruturais – CP - “Considerando que o Estado e os Municípios 
reconhecem o relevante interesse público dos investimentos vertidos na solução técnica…e a 
importância do acesso aos fundos europeus e nacionais para execução do Contrato” 

•Investimentos em Baixa; - CP -“Considerando que os municípios reconhecem a necessidade 
de efetuarem investimentos em baixa, como forma de melhoria da eficiência das redes, condição 
indispensável para a sustentabilidade do Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do 
Alentejo” 

•Fee´s de Gestão;-Acordo Parassocial (cláusula 4ª) 

•Desvios Tarifários;-Cláusula transitória do CP, CG e do EVEF (página14) 

•Revisão do EVEF (2009) – Anexo IV-A 
 

Nota: A par destes considerandos (inscritos no “enquadramento” da Minuta do aditamento ao 
CP), outros considerandos, não menos relevantes são inscritos, como o “reconhecimento da 
autonomia dos municípios nesta área…”  
 

Posto isto, o Sr. Presidente da Câmara disponibilizou-se para prestar eventuais esclarecimentos 
adicionais. 
 
Assim começou o Sr. Vogal Artur Lagartinho por questionar os motivos que levaram os 
municípios de Sines e Ferreira do Alentejo a não integrarem esta parceria. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que no caso particular de Sines, o mesmo município 
sempre esteve de fora desta parceria, uma vez que integra um sistema diferente, o das Águas 
de Sines e de Santo André, e quanto a Ferreira do Alentejo, ao desistir desta parceria com a 
argumentação que têm o problema resolvido, tornou-se numa ilha isolada e por isso espera 
sinceramente que não venham a ter problemas no futuro. 
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Descreveu depois o Sr. Presidente as novas obras previstas, a levar a efeito no concelho, 
nomeadamente as condutas para abastecimento de água a Entradas, Geraldos, Namorados, 
Santa Bárbara de Padrões, Neves da Graça, Corvo, Sete, Rolão e São Marcos da Ataboeira, 
abastecimentos estes todos a partir da Barragem do Monte da Rocha, assim como os que 
também estão previstos no concelho de Ourique e de Almodôvar, ao invés do que estava 
inicialmente previsto que seria a parte sul do Baixo Alentejo a partir da Barragem de Santa Clara. 
 
Perante esta informação, duvidaram os Srs. Vogais Rui Matos e Artur Lagartinho quanto à 
capacidade da Barragem do Monte da Rocha para abastecer todas estas populações, ao invés 
da Barragem de Santa Clara que tem bastante maior capacidade de armazenamento. 
 
O Sr. Presidente da Câmara alertou que em primeiro lugar há que garantir não quem tem mais 
água mas que a existente dê para as necessidades que estão contempladas e tendo por base os 
estudos que foram feitos, por um conjunto de entidades, garantiram a quantidade e sobretudo e 
qualidade da água da Barragem do Monte da Rocha.  
 
Corroborou o Sr. Presidente com o facto da Barragem de Santa Clara ter uma dimensão 
bastante maior da Barragem do Monte da Rocha, contudo alertou que o perímetro de rega que a 
mesma abrange e que a ser explorado, como estava inicialmente previsto, irá consumir muita 
água, enquanto no caso da Barragem do Monte da Rocha o consumo agrícola é diminuto, 
lembrando contudo que está acordado, na contratação, que a utilização da água para consumo 
humano é sempre prioritário em relação a outros consumos. 
 
Informou a Srª. Vogal Ana Luísa Fatana que está prevista a utilização de água para rega, na 
zona de Alvalade, a partir da Barragem de Campilhas, que vai receber, através da Barragem da 
Roxo, água do sistema de Alqueva, passando assim a água da Barragem do Monte da Rocha 
destinada apenas a consumo humano. 
 
Lembrou o Sr. Vogal José de Brito Martins da dificuldade que já se verificou em determinado 
período de seca para obter água a partir da Barragem do Monte da Rocha em que as captações, 
tiveram que serem colocadas praticamente no fundo da barragem. 
 
O Sr. Vogal Rui Matos confirmou que, em sua opinião, a Barragem do Monte da Rocha não terá 
capacidade para abastecer tantas populações, também pelo facto de estar cheia de lixo e lodo, 
para além de outras fontes de contaminação que estão nos seus afluentes, sendo por isso a sua 
profundidade reduzida, e daí ser de opinião que a Barragem do Monte da Rocha devia ser 
reforçada com água da Barragem do Roxo. 
 
Em seguida foi feito um balanço das já obras executadas e das que estão em curso, no âmbito 
desta parceria, conforme está previsto nos quadros anexos aos documentos em apreciação. 
 
A Srª. Vogal Ana Luísa Fatana, a propósito das dúvidas suscitadas quanto à capacidade de 
resposta da Barragem do Monte da Rocha para o abastecimento, lembrou que no concelho já 
existem sistemas de fornecimento de água com boas captações, nomeadamente as ETA’s da 
Sete, de Entradas, de Sorraias, assim como a quase concluída ETA do Beringelinho, e que 
serão uma reserva no caso de todo este sistema falhar em algum momento, para além de estar 
previsto interligar os sistemas de abastecimento de água da Sete, Santa Bárbara, Lombador e 
Beringelinho, através da construção de um reservatório de grande capacidade em Santa Bárbara 
de Padrões. 
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Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que, da análise possível que fez aos 
documentos recebidos, concluiu que a explicação aqui feita foi muito mais detalhada e daí 
congratular-se com a mesma através de imagens o que faz com haja uma maior visualização 
completamente diferente do que está escrito, e daí ser de opinião que este método devia ser 
usado mais vezes. 
 
Usou depois da palavra o 2º. Secretário, Sr. João Branco que, quanto às dúvidas levantadas 
acerca da capacidade de fornecimento de água a partir da Barragem do Monte de Rocha, opinou 
que se deve confiar nos técnicos que elaboraram os respetivos estudos e aguardar-se o que o 
futuro dirá. 
 
A seguir questionou se está assegurada a questão da falada privatização das Águas de Portugal, 
tendo em conta que os seus “futuros donos” certamente não concordarão com algumas 
cláusulas previstas nesta parceria, perante a obtenção dos lucros que estão subjacentes a essa 
mesma privatização. 
 
Referiu-se ainda sobre o cálculo dos dividendos em relação aos municípios que têm algumas 
dificuldades em cumprir os pagamentos, uma vez que se não estiver calculado poderão alguns 
municípios usar os não pagamentos como uma manobra de gestão financeira fazendo com que 
se verifique um financiamento a custo zero, portanto não pagam e só depois de receberem é que 
efetuarão algum pagamento. 
 
Em seguida o Sr. Presidente da Câmara registou a sugestão do Sr. Vogal Filipe Mestre quanto à 
forma de apresentação de determinados assuntos através de imagens. 
 
Quanto à questão da privatização das Águas de Portugal, afirmou o Sr. Presidente da Câmara 
desconhecer se a mesma está prevista e que não lhe competia fazer, nesta Assembleia, uma 
avalização dos programas partidários que estão em curso para as próximas eleições legislativas, 
contudo adiantou que da mesma maneira como foi feito em 2011, ao se garantir o sistema 
público da água, foi igualmente feito agora através desta parceria, embora com muito mais 
dificuldade, e lembrou que no princípio as negociações foram feitas com o “Governo do Eng.º. 
Sócrates” que tinha na ideia a privatização do setor, mas que não conseguiu uma vez que, 
independentemente das cores politicas, os municípios criaram um conjunto bem forte, o que 
levou o Governo a acomodar-se nessa decisão. 
 
Adiantou o Sr. Presidente da Câmara que, neste processo de revisão, as autarquias pensaram 
que seria muito mais complicado, face à presença de um Governo do PSD e das Águas de 
Portugal, entidade que está sob as orientações do Governo, e que tinha preparado o Pais para a 
privatização, nomeadamente a agregação dos diferentes sistemas. 
 
Descreveu depois o Sr. Presidente como todo este processo decorreu, em que houve a intenção 
de agregar o Alentejo Central nesta parceria, nomeadamente Évora e concelhos limítrofes que 
“estão com a corda na garganta em termos financeiros”, tendo em vista uma maior 
sustentabilidade de todo este sistema, por contemplar uma maior população, mas que o Governo 
não aceitou de forma alguma. Adiantou que, apesar de haver algum receio de não conseguir 
levar por diante esta parceria, ela foi conseguida, embora se mantenham as dúvidas que 
subsistem quanto à privatização do setor e a forma como a mesma se irá processar. 
 
Quanto à “ilha de Ferreira”, resultante da desistência da mesma Autarquia, afirmou o Sr. 
Presidente da Câmara que, apesar de em primeiro lugar estar a autonomia municipal nesta 
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matéria, não se percebia nem politicamente, nem partidariamente e nem tecnicamente essa 
decisão, uma vez que é demasiado arriscar confiar na boa qualidade da água em termos de 
futuro. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que tinha percebido a pergunta do Sr. Vogal 
João Branco e a resposta dada pelo Sr. Presidente, lembrou contudo que, neste conjunto de 
municípios, em 2009, em que estava a governar o Primeiro Ministro “José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa”, a maior parte dos mesmos municípios tinham uma gestão socialista, que 
certamente não defenderam a alegada privatização, o que, em sua opinião, fizeram muito bem, 
tiveram autonomia para tal, e uma boa blindagem quanto à não privatização, e pensa que assim 
deve continuar por achar que os municípios geram muito melhor as suas necessidades, ao invés 
de um Estado que resolve fazer tábua rasa e disso fazer tudo igual, e que a água, como 
elemento primordial da vida, é um bem que não deve ser privado. 
 
Referiu-se ainda o Sr. Presidente ao facto da maioria dos municípios ser da CDU, no início do 
processo, mas havia que realçar a coesão efetiva que existiu nas propostas que foram 
apresentadas ao Governo, nomeadamente o papel nos bastidores de alguns elementos do 
Partido Socialista, junto do Governo, uma vez que o quadro legal existente não permitia esta 
solução, e daí ter sido criada legislação que permitiu a acolher juridicamente. 
 
Apreciado o assunto, e colocado à votação, deliberou a Assembleia, por unanimidade, aprovar a 
proposta referente ao aditamento ao Contrato de Parceria Pública e ao aditamento ao Contrato 
de Gestão entre o Estado Português e o conjunto dos Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, 
Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, 
Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana 
do Alentejo e Vidigueira., autorizando a Câmara Municipal a subscrever os mesmos documentos. 
 
3º. - Período reservado à intervenção do público. 
Não se verificou qualquer intervenção. 
 
APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
Desta reunião se lavrou minuta, aprovada por unanimidade e assinada pela Srª. Presidente, para 
que produza efeito imediato a respetiva deliberação. 
 
ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a presente 
ata que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e pelo Coordenador Técnico da Secção 
Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, que a lavrou, nos termos do nº.2 do artigo 57º da Lei 
nº.75/20123, de 12 de Setembro. 
 
 
 
 
 


