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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA
5.ª Feira, dia 21 de Junho, pelas 10H30
Jardins da Sede da empresa Águas do Porto, EM
(Rua Barão de Nova Sintra, 285 – Porto)

INICIATIVA DE CIDADANIA EUROPEIA
“Água e o saneamento são um direito humano!
No próximo dia 21 de Junho, pelas 10H30, o STAL realiza uma Conferência de
Imprensa na cidade do Porto – Jardins da Sede da empresa Águas do Porto Rua Barão de Nova Sintra, acção integrada na dinamização da Iniciativa
Cidadania Europeia (ICE) intitulada a “Água e o saneamento são um direito
humano! A água é um bem público, não é uma mercadoria!
A Iniciativa de Cidadania Europeia é promovida pela Federação Sindical
Europeia de Serviços Públicos, organização de que o STAL é membro e tem
como objectivo promover uma campanha europeia em defesa da água pública
e exigir a tomada de medidas por parte da Comissão Europeia visando
garantir:
1.
2.
3.

Água e saneamento para todos os cidadãos da União Europeia.
Impedir a liberalização dos serviços de água.
Promover o acesso universal (global) à água e saneamento.

A liberalização e a privatização dos serviços de água continuam a fazer parte
da agenda neoliberal da Comissão Europeia e só a luta social pode impedir a
sua concretização. Neste contexto, lembramos que também no plano nacional
a causa da defesa da água pública contra a política privatizadora do governo
PSD/CDS-PP mobiliza hoje cada vez mais forças e cidadãos no âmbito da
campanha «Água é de todos», da qual o STAL é uma das organizações
promotoras, movimento que reúne actualmente cerca de 150 entidades e
movimentos sociais representativos da sociedade portuguesa e que tem como
um dos principais objectivos entregar na Assembleia da República uma
Iniciativa legislativa de Cidadãos pelo direito à água, contra a privatização dos
serviços públicos de água e saneamento, nomeadamente do grupo Águas de
Portugal, e que tem já vários milhares de assinaturas.
Para além do Porto, a acção do dia 21 decorrerá em várias cidades e capitais
europeias como Roma, Barcelona, Madrid, Viena, Amesterdão, Berlim, entre
outras.
Agradecendo desde já a vossa presença e a atenção que entenderem dar a
esta iniciativa, subscrevemo-nos atenciosamente,
Pel’A Direcção Regional do Porto do STAL
(João Avelino)
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