DIA
MUNDIAL
DA ÁGUA
Comemora-se a 22 de Março o Dia Mundial da Água,
e só pode ser de apelo à luta esta comemoração em
Portugal no período que atravessamos, de violento
ataque económico aos trabalhadores e à população
em geral, de redução dos salários, das reformas e
pensões e das prestações sociais, de aumento do
custo de vida, do desemprego, de impostos sobre o
trabalho e sobre o consumo dos bens mais
essenciais.
Um contexto em que a factura da água doméstica é
mais um factor de agravamento da pobreza, porque,
tal como o IVA, é um imposto regressivo, que
penaliza mais os que menos têm.
A factura da água doméstica – que inclui esgotos,
lixos e IVA - é já em muitos concelhos um peso
económico grande para uma crescente
percentagem da população. Os casos mais extremos
resultam em corte de fornecimento, enquanto
outros são mais privações na alimentação, na saúde,
no agasalho, nos livros escolares ou no transporte,
para pagar o acesso à água.

PRIVATIZAÇÃO DA ÁGUA
PERDEM AS POPULAÇÕES, PERDEM OS
TRABALHADORES!
A privatização transforma sempre o serviço público
em negócio. Nos concelhos onde a água já foi
privatizada os custos para os consumidores
domésticos do serviço de abastecimento de água
são 30% mais caros quando comparados com os
preços de outras entidades gestoras, como sejam
as integradas nos serviços municipais.
Todo este processo tem sido fortemente
impulsionado pelo Governo, através do
estrangulamento financeiro das Autarquias e de
pressões de todo o género para estas aderirem aos
sistemas multimunicipais. Os municípios passam a
ser clientes de uma empresa do grupo Águas de
Portugal, comprando água a preços que podem
ser alterados unilateralmente pelo Governo a
qualquer momento, cedendo ao mesmo tempo
grande parte do património municipal e das
competências sobre a gestão da água.

Muitas Autarquias cederam a esta pressão,
encontrando-se agora em situação financeira
dramática pelos encargos de pagamento que são
impostos pelo Governo, ficando reféns de um
modelo que sobrecarrega as populações, acentua
a exploração dos trabalhadores, e visa preparar a
privatização da água. Ainda não chegou o
momento oportuno, mas é esse o objectivo.
O Governo desencadeou uma nova ofensiva para
um aumento violento da factura da água, para
subir os preços à altura de negócio dourado para
os privados.
A chamada "Recomendação Tarifária" da Entidade
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
(ERSAR), visa legitimar os mais altos preços
praticados. Apesar de fortemente contestada por
numerosas autarquias e pela Associação dos
Municípios Portugueses, avalizou as práticas
gananciosas, com os máximos dos preços
"recomendados". Está prevista uma nova versão,
que terá de ser prontamente repudiada e
fortemente combatida.

PELO DIREITO À ÁGUA, POR UMA GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE
A água é o nosso recurso mais precioso. A água é um bem vital para todos. Não podemos deixar que se transforme na propriedade de uns
poucos. É preciso continuar a lutar com redobrado empenho para que estes serviços essenciais, devendo ser geridos em comum, se
mantenham no controlo das autarquias garantindo uma gestão pública, democrática e de qualidade.

“CERCA DE TRÊS
QUARTOS DA POPULAÇÃO
PORTUGUESA DIZ NÃO
À PRIVATIZAÇÃO
DO SECTOR DA ÁGUA”
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