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CGTP e STAL promovem debate com autarcas e técnicos da região
11-Jan-2007

SERVIÃ‡O PÃšBLICO DE Ã•GUA NO ALENTEJO

A CGTP-IN e o STAL promovem, no prÃ³ximo dia 19 de Janeiro, um debate pÃºblico sobre o serviÃ§o de Ã¡gua no
Alentejo, com especial enfoque para a anÃ¡lise ao projecto de um sistema de abastecimento de Ã¡gua e saneamento
apresentado por 24 municÃ-pios, que Bruxelas chumbou recentemente.

O debate, que decorrerÃ¡ durante todo o dia no auditÃ³rio do Instituto PolitÃ©cnico de Beja, com inÃ-cio Ã s 10.00 horas,
contarÃ¡ com a participaÃ§Ã£o de diversos autarcas da regiÃ£o, tÃ©cnicos do sector e quadros sindicais da CGTP-IN e do
STAL e tem como principal objectivo tornar pÃºblica a discussÃ£o sobre esta problemÃ¡tica, transportando-a para o
domÃ-nio do conhecimento da populaÃ§Ã£o em geral e das forÃ§as vivas da sociedade.

A aprovaÃ§Ã£o de uma Â«declaraÃ§Ã£o de empenhamento conjunto no projecto intermunicipalÂ» Ã© um dos itens previstos
no programa do debate, disponÃ-vel em www.stal.pt, que pretende ainda fazer uma abordagem Ã histÃ³ria daquele
projecto e analisar as suas perspectivas de desenvolvimento, face ao chumbo da ComissÃ£o Europeia e Ã s declaraÃ§Ãµes
do Ministro do Ambiente.

Registe-se que ainda no passado mÃªs de Dezembro o STAL remeteu uma carta ao Governo portuguÃªs e Ã ComissÃ£o
Europeia manifestando apreensÃ£o face ao impasse do projecto e considerando que a sua nÃ£o aprovaÃ§Ã£o se
traduziria em graves prejuÃ-zos para a regiÃ£o alentejana e para o PaÃ-s.

JÃ¡ no inÃ-cio da prÃ³xima semana a CGTP-IN e o STAL irÃ£o distribuir um comunicado Ã populaÃ§Ã£o, preparado ainda
antes do chumbo de Bruxelas, atravÃ©s do qual alertam para o impasse entÃ£o verificado, denunciam os sucessivos
atrasos na sua aprovaÃ§Ã£o e reprovam a falta de empenhamento do Governo portuguÃªs no apoio que o mesmo lhe
deveria ter merecido.

Lisboa, 11 de Janeiro de 2007
A DirecÃ§Ã£o Nacional do STAL
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