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1. Quem somos?

Em Fevereiro de 2003, em Almada, numa reunião de cidadãos preocupados 
com as ameaças à gestão pública que já na altura se faziam sentir é criada 
a pró-associação Água Pública; nessa mesma reunião é aprovada a carta 
de princípios, eleita a comissão instaladora da futura associação e lançado 
o primeiro abaixo assinado apelando à defesa da gestão pública da água.

Em Março de 2004, em Lisboa, realiza-se a Assembleia constitutiva da 
Associação, contando-se mais de 100 sócios fundadores.

Nos seus mais de dez anos de actividade a Associação Água Pública – AAP 
tem sido uma voz activa na denuncia das intenções privatizadoras da água 
das governações da União Europeia, nacional e locais e na 
consciencialização e mobilização dos cidadãos para a defesa do direito à
água e da gestão pública do recurso água e dos serviços que lhe dão 
acesso. A Associação Água Pública é hoje um espaço de afirmação da 
cidadania politica na defesa dos interesses do país e dos portugueses em 
matéria da gestão da água enraizados nos valores de Abril.

Na actualidade a AAP desenvolve parte significativa da sua actividade inserida 
no amplo movimento social que constitui a Plataforma “Água é de todos!”, 
da qual fazem parte mais de 150 organizações e que, entre muitas outras 
actividades, apresentou na AR no passado mês de Fevereiro uma Iniciativa 
Legislativa de Cidadãos com mais de 40 mil assinaturas pela “Protecção 
dos Individuais e Comuns à Água”, actualmente Projecto-Lei 368/XII. 
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1. Quem somos?
A Associação Água Pública constituiu-se para defender os seguintes princípios:

A propriedade comum da água e a igualdade de direito ao seu usufruto como direito de 
cidadania, que não pode ser transaccionado nem alienado. 

A garantia de acesso de todas as pessoas à água potável como serviço público. 

A responsabilidade intergeracional e transfronteiriça em relação ao acesso e usufruto da água. 

Nem a água nem os serviços de água podem ser propriedade privada. 

A gestão da água e dos serviços de água tem de ser pública e não pode ter fins lucrativos. 

O enquadramento legal, institucional e de administração económica que garanta de facto o 
direito de cada cidadão à água, à saúde e à natureza. 

A responsabilidade pública inalienável de gestão integrada da água, do território 
envolvente, das infra-estruturas e dos serviços de água; responsabilidade que só pode ser 
exercida pelos Órgãos de Soberania legitimamente representantes dos cidadãos e com o objectivo de 
melhorar o bem estar comum da população actual e das gerações vindouras. 

A responsabilidade do Estado em garantir a segurança das populações, das massas de água, das infra-
estruturas e dos serviços em relação a acidentes com causas naturais ou provocadas. 

Serviços públicos de água competentes, transparentes e funcionais, dotados da estrutura e dos 
recursos científicos, tecnológicos e financeiros adequados. 

A responsabilidade do Estado de basear a gestão da água num planeamento participado e com suporte 
científico adequado. 

(in Carta de Princípios da Associação Água Pública, Almada, 20 Fevereiro 2003)
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2. Razões de oposição à privatização

2.1 Razões de âmbito da teoria económica

Mesmo no campo da abordagem das escolas marginalistas (a partir de Keynes) são 
evidenciadas insuficiências ao funcionamento da teoria geral do mercado 
capitalista, abordadas no âmbito das designadas “falhas de mercado”. Entre 
estas encontra-se o caso dos “monopólios naturais”, situação que caracteriza 
os processos produtivos em que, por razões de infra-estrutura, a eficiência 
máxima se encontra com um único operador, para uma dada área geográfica. É
este o caso dos serviços de água e saneamento. Reconhecendo-se por 
conseguinte a impossibilidade da concorrência, por inexistente, de promover a 
eficiência e o equilíbrio de preço (entre oferta e procura / entre empresa 
monopolista e utilizadores dos serviços) nestes processos produtivos. 

Em ausência natural de concorrência, a teoria neo-liberal propôs a criação artificial 
de condições de mercado por duas vias, a concorrência cíclica pelos direitos de 
exploração (concessões temporais) e a regulação.

Os mais de 30 anos desta experiencia tem demonstrado o falhanço desta proposta, 
nem a atribuição cíclica por concurso foi capaz de repor as condições de 
mercado e por esta via incrementar a eficiência relativamente à exploração 
directa pelo Estado, nem a regulação se demonstrou capaz de alcançar o 
equilíbrio do interesse dos utilizadores e das empresas prestadoras, 
manifestando-se como seria de esperar a evidencia da consumação dos riscos 
de monopólio, com o poder a pender para o lado das empresas.
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2. Razões de oposição à privatização

2.1 Razões de âmbito da teoria económica (continuação)

“Se existe um sector onde a possibilidade de estabelecer uma concorrência efectiva é
uma fantasia, esse sector é o dos serviços de água” (Hall, 2012)

“Muito poucos contratos são estabelecidos de forma competitiva e uma vez 
estabelecidos tendem a renovar-se de forma rotineira” (Lowery,1998).

“A contratação publica é um processo dinâmico que se move tipicamente desde uma 
estrutura de mercado competitivo para uma estrutura de carácter monopolista”
(Sclar, 1997).

“O contratado tem incentivos para assegurar-se da manutenção do controlo sobre o 
contrato, mediante práticas de restritivas da concorrência publica o privada. 
Antecipando-se às ameaças, as empresas dedicaram muitos esforços à obtenção de 
influencias politicas (…) e a chegar a acordos com os seus concorrentes privados”
(Bel, 2006).

“A contratação de serviços desta natureza informa do problema dos contratos 
incompletos (dificuldade de especificar todas as condições de prestação do serviço e 
de prever todas as contingências, n.a.), Aproveitando a falta de informação, as 
empresas tendem a fazer ofertas temerárias nos concursos. Uma vez ocupado o 
mercado podem reclamar a renegociação do contrato aduzindo a existência de 
custos imprevistos. Também podem reclamar a renegociação (de prazos e 
condições) para obter a imposição de barreiras de entrada, numa espécie de captura 
do regulador” (Bel, 2006).
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2. Razões de oposição à privatização

2.2 Razões de âmbito sectorial

A gestão privada não é mais eficiente. O levantamento dos estudos 
comparativos sobre a eficiência da gestão pública versus gestão privada 
dos serviços públicos (industrias de rede), desenvolvidos com ferramentas 
robustas de avaliação, concluem pela inexistência de significância 
estatística de diferenças de eficiência entre as duas formas de gestão;

“Apesar de haver extensa literatura sobre este assunto, a teoria é ambígua e a 
evidência empírica não é clara.”(FMI, 2004);

Água e resíduos: “a maior parte dos estudos não detectam diferenças significativas  
em custos ou eficiência entre público e privado” (Bel and Warner, 2008);

Água e electricidade: “não há diferença estatística nos resultados de eficiência  
entre fornecedores públicos e privados” (Estache et al, 2005);

Telecomunicações: “o aumento da eficiência após as privatizações (...) é
significativamente menor que o aumento nos sectores públicos” (Knyazeva et
al, 2006)

“Em muitos casos, quando se comparam os custos da produção pública com a 
privada em contratação externa, não se consideram os altos custos de 
transacção (contratação, negociação, seguimento e obrigação) que emergem da 
contratação externa” (Sclar,1997)
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2. Razões de oposição à privatização

2.2 Razões de âmbito sectorial (continuação)

O custo do serviço e do financiamento é mais caro. São várias as evidencias de que o 
financiamento para investimentos provenientes desta via, bem como o preço do serviç
ao utilizador é mais elevado.

Acresce que ao contrário do que se pretende fazer crer a disponibilidade de capitais para 
investimento público não cresce com recurso às privatizações. Os investimentos de 
capitais próprios pelas sociedades que detêm as privatizações/concessões é mínimo, os 
capitais proveem no essencial das mesmas fontes que as do investimento público, 
competindo assim com estas.

“Em França os fundos para os serviços de água são maioritariamente públicos, o financiamento privado 
representa apenas 12% do investimento” (PSIRU,Univ. Greenwich, 2012)

“Na Inglaterra, o investimento é privado, mas caro:Thames Water espera um lucro de £100 milhões de libras da 
nova infraestrutura de saneamento” (PSIRU,Univ. Greenwich, 2012)

O Custo do financiamento privado é sempre mais caro: os consumidores ingleses pagariam por ano menos 1 
bilião de libras se o investimento fosse público. (PSIRU,Univ. Greenwich, 2012)

“Em França os preços privados são em média 16% mais caros que os públicos.” (Chong, 2006)

“ Em Inglaterra os preços subiram 40% depois da privatiza
ção, mas não houve alteração nos custos.” (PSIRU,Univ. Greenwich, 2012)

“Os custos para os consumidores domésticos do serviço de abastecimento de água são mais elevados (até
30%) nos sistemas contratualizados em parcerias público-privadas (PPP). (Jornal de Negócios, 29.10.2011, 
sobre um estudo da KPMG para a AEPSA)
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2. Razões de oposição à privatização

2.2 Razões de âmbito sectorial (continuação)

A privatização de serviços de água incentiva (quando o preço é o factor determinante) à
degradação da qualidade do serviço e das infraestruturas, com origem na 
necessidade de assegurar os contratos “em oportunidade única” através de 
melhores condição de preço (contrapartidas e tarifas) o contratado promove a 
redução de custos aproveitando a inevitabilidade dos “contratos incompletos”, a 
dificuldade de seguimento e controlo de execução e o elevado custo de anulação de 
contratos e consequente substituição por outro contratado ou por exploração 
directa;

A privatização de serviços de água tende a não ver executados os investimentos 
previstos no contrato inicial (pelas razões atrás referidas);

A privatização de serviços de água tende a onerar o futuro. Muitas das vezes os politicos
vêm as privatizações como resolução de problemas de curto prazo (no ciclo politico 
e nos do futuro próximo), esta circunstância incentiva contratos que antecipam as 
contrapartidas e postecipam os custos com aq contrapartida de maior retorno para o 
contratado;

A privatização de serviços de água tende a incentivar a corrupção dos políticos e dos 
funcionários de alto nível. O elevado valor dos contratos e o facto de se 
estabelecerem em sistema de “oportunidade única”, numa situação em que a 
obtenção de um contrato pode significar uma enorme vantagem presente efutura
para a empresa e a sua perda não pode ser corrigida no curto prazo, faz com que o 
sector privado arrisque o aliciamento e a corrupção dos decisores públicos. Os 
elevados valores envolvidos “amolecem” a integridade dos servidores públicos. 
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2. Razões de oposição à privatização

2.2 Razões de âmbito sectorial (continuação)

A privatização dos serviços de água impede na prática o controlo democrático e a 
participação dos cidadãos na condução da politicas e da gestão dos serviços:

A privatização de serviços de água resulta em diminuição de emprego directo e da 
remuneração global do factor trabalho;

A privatização de serviços de água resulta em diminuição do poder negocial do trabalho, 
na fragilização das suas estruturas representativas (sindicatos e comissões de 
trabalhadores) e em consequência nos direitos do trabalho no sector;

A privatização de serviços de água tende a diminuir a transparência da contratação, a 
concorrência nos serviços à industria e a preterir os prestadores locais e nacionais. 
Os operadores privados não estão obrigados às regras de contratação pública, em 
regra detêm e/ou estão associados com empresas prestadoras de serviços à
industria, contratando dentro desse circulo. Por outro lado a sua posição dominante 
associada a uma muito frequente pertença a grupos que possuem forte posição na 
“procura” promove o esmagamento de margens dos prestadores mais frágeis. 
Acresce o facto de estes operadores por um lado não terem compromissos com a 
economia local e nacional e por outro estarem mais dispostos a operarem no 
mercado exterior para a aquisição e bens e serviços;
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2. Razões de oposição à privatização

2.3 Razões de âmbito global (social, politico e económico)

As politicas privatizadoras são, no tempo que atravessamos, um programa politico. Nos 
dias de hoje as privatizações dos serviços públicos e do Sector Empresarial do 
Estado constitui-se em mais do que soluções instrumentais para a resolução de 
problemas de eficiência em processos produtivos de que o Estado se encarregou, 
pelas mais diversas razões, ou de provisão de serviços públicos. As privatizações 
são um programa politico que almejam alterar o contrato social vigente.

As privatizações aprofundam a transposição do poder efectivo de governação, dos 
políticos eleitos para os representantes do poder económico;

As privatizações aprofundam a tendência de concentração da riqueza, logo a pobreza e a 
desigualdade;

As privatizações degradam o controlo democrático sobre a economia;

As privatizações são um instrumento de enfraquecimento dos direitos do trabalho e da 
capacidade negocial do trabalho (sindicatos e comissões de trabalhadores);

As privatizações reduzem a capacidade futura do Estado em intervir no processo 
produtivo, pela perda de conhecimento e capacidade de saber fazer nesses sectores. 
Esta realidade é duplamente penalizante para o interesse comum. Por um lado 
dificulta o retorno à gestão pública se essa for a vontade dos cidadãos e por outro 
dificulta o controlo futuro da exploração privada;
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3. A defesa da privatização do sector em Portugal e na UE

3.1 Ocultação, Zig-zag e meias verdades

Ao contrário do que apregoa as normas que a U.E. emana para os Estados 
membros não são neutras, tem o claro propósito de diminuir a intervenção do 
Estado (liberalizar) e no caso concreto do sector da água promover a 
privatização através da figura das concessões.

Quem influencia as propostas da comissão em matéria de água e saneamento? Um 
olhar sobre o designado “Steering Group – Hight Level Experts”…

11 em 29 dos seus membros são representantes de grandes empresas privadas 
com interesses no sector da água, dos quais 8 representantes dos grandes 
interesses privados da industria da água.
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3. A defesa da privatização do sector em Portugal e na UE

3.1 Ocultação, Zig-zag e meias verdades

A teoria de que concessionar (a empresas privadas) não é privatizar, constitui na 
realidade uma intenção de ocultar as reais intenções e contornar a contestação 
e a vontade das populações.

Revisitando o conceito de privatização, 2 exemplos:

“alterar o estatuto de controle ou propriedade, de uma empresa ou sector, de público para 
privado” (primeira entrada do termo privatização num dicionário - Webster’s Third New
International Dictionary, 1961);

“Privatização é o processo mediante o qual a produção de bens e serviços é retirada do sector 
governamental da economia” (definição restringida e correntemente aceite pela comunidade 

cientifica na elaboração de estudos sobre esta problemática - “The Concise Encyclopedia of

Economics, Henderson, 1993);

Fica pois claro que as concessões (a empresas privadas) se inserem no conjunto 
de formas possíveis de privatização, importa no entanto acrescentar o seguinte:

“Para percepção desta questão importa compreender que o que está em causa relativamente aos 
bens de produção, não é tanto, os direitos de propriedade formal, mas sim os direitos de 
decidir sobre o uso desses bens e mais sobre a distribuição dos excedentes da actividade. 
Sendo exactamente esses direitos de decisão, de como usar a estrutura produtiva e do que 
fazer com o excedente económico do processo, que é outorgado do Estado para os privados 
no processo de concessão, transformando-o assim, e sem qualquer duvida, numa 
privatização.” (Bel, 2006)
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3. A defesa da privatização do sector em Portugal e na UE

3.1 Ocultação, Zig-zag e meias verdades

A justificação de que o privado gere melhor. Já rebatido atrás. Abandonado do 
argumentário pró-privatização.

A justificação de que a administração pública não tem o know how necessário aos desafios 
técnicos da infraestruturação e da gestão. Em 1989 quando se inicia o processo de 
desbloqueio da intervenção privada no sector, via Lei da Delimitação dos Sectores, 
práticamente a totalidade do saber fazer estava na administração pública central, local e 
universidades. Abandonado do argumentário;.

É necessário emagrecer o Estado e “desocupa-lo” daquilo que os privados podem fazer. As 
evidencias demonstram as graves consequências sociais destas politicas e os custos 
directos e indirectos das parcerias com os privados. Persiste no argumentário pró-
privatização; 

A forma de organização do sector não responde aos desafios que se colocam ao pais. Sendo 
indiscutivel a necessidade de introduzir correcções para responder a alguns problemas 
estruturais, também é verdade que os registos estatisticos nacionais demonstram que o 
periodo em que as coberturas de serviço mais cresceram foi no período 1975-1989, sob 
exclusiva responsabilidade dos municipios;

O Estado não possui a capacidade financeira para promover os investimentos necessários. Para 
além da questão da origem dos capitais já atrás apresentada importa sublinhar que esta é
uma realidade construída pelo processo de globalização dos capitais pelo sistema financeiro 
internacional sob o beneplácito da U.E e da generalidade dos governos dos Estados, 
cruzada com imposições de evolução do sector para além das reais possibilidades (e quiça
necessidades) de países como Portugal. Uma mais justa distribuição de riqueza, o fim do 
estrangulamento financeiro das autoridades locais e uma evolução de acordo com as 
necessidades e possibilidades reais são alternativa. 
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3. A defesa da privatização do sector em Portugal e na UE

3.1 Ocultação, Zig-zag e meias verdades

O verdadeiro propósito da introdução do principio do utilizador pagador e da recuperação 
integral de custos é a criação de mercado dos serviços de águas;

A proposta de concentração dos serviços em 4 grandes sistemas, com o argumento da 
escala e da harmonização tarifária: 1) Não está demonstrado que esta seja a escala 
indicada para Portugal. Ao contrário o único estudo conhecido (Cunha, ?) aponta a 
escala óptima em cerca de 60 sistemas; 2) A proposta de harmonização tarifária por 
“solidariedade” entre utilizadores não promove a igualdade. É na verdade um 
imposto indirecto encapotado sobre o uso da água. Demonstra a teoria fiscal que os 
impostos indirectos prejudicam os rendimentos mais baixos;

O Verdadeiro propósito desta estratégia é o de retirar os direitos para-sociais aos 
municípios dos sistemas de parceria público-público e conformar à dimensão do 
interesse privado
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4. Existe alternativa. A gestão pública.

4.1. Em politica existem sempre alternativas!

O aprofundamento da especialização;

A definição de regras de sustentabilidade dos serviços públicos locais;

A melhoria das condições de exploração e investimento pela cooperação leal 
Administração Central-Administração Local;

O redimensionamento pelo incentivo à cooperação intermunicipal;

O aprofundamento da transparência das opções politicas e do controlo democrático 
e participação dos cidadãos;

Uma regulamentação e fiscalização eficiente, fora do âmbito da regulação de 
mercado, que garanta os interesses colectivos e individuais dos utilizadores.
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