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INICIATIV A LEGISLATIV A DE CIDADAos

"PROTEC~Ao DOS DIREITOS INDIVIDUAlS E COMUNS A AGUA"

Que estabelece 0 direito fundamental it agua e ao saneamento e disposicoes de proteccao desse
direito, bem como do direito it agua como ambiente e os direitos comuns it agua e it propriedade

publica da agua como recurso e it sua gestae no interesse colectivo, hierarquizando as utilizacoes da
agua e impedindo a privatizacao e a mercantilizacao dos servicos de aguas, das infraestruturas

publicas e do dominio publico hidrico.

Justificacao e Exposicao de motivos para cumprimento do estipulado na alinea b) do n~ do Artigo
6° da lei Lei 17/2003 de 4 de JunhoJ

1. Exposicao de motivos

Os cidadaos signatarios, titulares do direito de iniciativa legislativa, entendem que e crucial
assegurar em Portugal a universalidade do direito humano fundamental it agua e ao saneamento,
bem como a proteccao das funcoes da agua, sociais, ecologicas e economicas e a continuidade da
sua fruicao como condominio comum essencial it vida, ao bem estar e a todas as actividades
produtivas.

o direito it agua, em quantidade e qualidade adequada para alimentacao, higiene pessoal e
domestica, e 0 saneamento e urn direito humano fundamental essencial it plena fruicao da vida e de
todos os direitos humanos.

A agua e recurso de producao essencial e insubstituivel para quase todos os sectores produtivos,
indispensavel it producao alimentar, que mobiliza os maiores volumes e nos periodos do ana mais
secos.

E suporte de vida essencial a todos os seres vivos, meio ambiente e condicionante das condicoes
sanitarias do habitat humano.

E movel e sucessivamente reutilizada, numa cadeia de interferencias entre utilizacoes.

A disponibilidade de agua, a seguranca de pessoas, de ecossistemas, do patrimonio natural e
construido, dos bens e das actividades economicas, dependem, nao apenas dos usos da agua, como
da utilizacao e ordenamento do territorio e da cobertura dos solos.

I (Art 6°, ponto 2 - Os projectos de lei referidos no numero anterior sdo apresentados por escrito ao Presidente da
Assembleia da Republica, revestem aforma articulada e devem conter:

a) Uma designacdo que descreva sinteticamente 0 seu objecto principal;

b) Uma justificaciio ou exposicdo de motivos de onde conste a descriciio sumaria da iniciativa, os diplomas legislativos
a alterar ou com ela relacionados, as principals consequencias da sua aplicacao e os seus fundamentos, em especial as
respectivas motivaciies sociais, economicas, financeiras epoliticas.
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· ",,' '" .Essencial it vida e a toda a producao material, a agua tern uma enorme importancia social e
economica,

o reconhecimento dessa enorme importancia e a necessidade de estabelecer a agua como
"condominio comum" e expresso na Constituicao Portuguesa, como nas de muitos outros paises,
pelo estatuto de "dominio publico hidrico".

A gestae da agua, a garantia de fruicao dos direitos it agua, a afectacao dos recursos hidricos e a sua
perservacao, bem como todos os custos e encargos pela fruicao e utilizacao da agua, directamente
ou incorporada em produtos, tern enormes impactos na qualidade de vida de cada individuo e na
sociedade em geral, nomeadamente, na saude e bem estar, no custo de vida, na remuneracao do
trabalho dependente do acesso it agua, na redistribuicao de custos e beneficios, na exclusao de
acesso it agua e espoliacao de direitos it agua, nos custos de producao e precos dos produtos e ate na
competividade da producao nacional.

o actual contexto legislativo e institucional, orientado para a privatizacao e concessao a grandes
grupos financeiros da exploracao privada do dominio publico hidrico e dos servicos publicos de
aguas, para 0 favorecimento da rentabilidade dos negocios de mercantilizacao da agua e para 0

alijamento dos deveres do Estado na defesa dos direitos dos cidadaos e na proteccao dos recursos
hidricos, proporciona condicoes favoraveis it degradacao do estado das aguas e e profundamente
lesivo dos direitos dos cidadaos relativamente it agua,

o presente projecto de lei vem reafirmar os direitos it agua, com enfase para 0 direito fundamental it
agua domestica e ao saneamento e reorientar a politica da agua para a fruicao equitativa dos direitos
it agua, para uma gestae orientada para satisfacao da maior necessidade humana, da seguranca, do
interesse comum, da equidade de beneficios, da adequacao ecologica e da preservacao dos recursos
a longo prazo.

A persecucao desses objectivos e incompativel com privilegios e favorecimentos de exclusivos de
determinados interesses privados atraves de instrumentos de mercantilizacao e de privatizacao,
nomeadamente concessoes e parcerias publico-privadas, exigindo que 0 Estado assuma
directamente a responsabilidade inalienavel na gestae da agua, do dominio publico hidrico e dos
services de aguas, garantindo a fruicao dos direitos de todos os cidadaos, a adequada utilizacao da
agua no sistema produtivo e a qualidade das suas funcoes ecologicas e ambientais.

Este projecto de lei vem ao encontro da vontade da larga maioria dos portugueses, claramente
expressa nas sondagens publicadas sobre 0 tema e da cumprimento ao disposto na Constituicao da
Republica Portuguesa nestas materias.

2. Principais consequencias

2.1 Consequencias legais
• Reforco da fruicao universal do direito it agua e ao saneamento, proporcionando instrumento

juridico de proteccao de qualquer pessoa ou colectividade face a ataques it sua fruicao e
obrigando as politicas publicas da agua a orientar-se para assegurar esse direito.

• Reorientacao da politica e da administracao da agua para satisfacao da necessidade humana,
seguranca, interesse comurn, equidade de beneficios, adequacao ecologica e preservacao a
longo prazo.

• Desencadeamento do processo de retorno das concessces de servicos de aguas e das
concessoes de uso exclusivo do dominio publico hidrico a entidades publicas nao passiveis
de privatizacao, nomeadamente, pela alteracao da natureza das concessionarias de capitais
publicos, pelo congelamento das concessoes a privados e pela proibicao da alienacao de
participacoes publicas em concessionarias.
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• Cessacao da privatizacao da autoridade publica sobre os recursos hidricos, nomeadamente
impedindo a sua delegacao a empresas.

• Administracao dos recursos hidricos e servicos de agua como condominio comum e
impedimento de tornar a agua e 0 dominio publico hidrico numa mercadoria transacionavel
e os neg6cios especulativos com a agua.

• Reforco e consolidacao do caracter publico de diversas Sociedades An6nimas de capitais
publicos, em que se contam empresas do grupo Aguas de Portugal concessionarias de
sistemas multimunicipais, a EPAL e a EDIA SA, que detem a concessao do
Empreendimento de Fins Multiplos do Alqueva.

• Impedimento de "engenharias financeiras" lesivas do interesse publico e do equilibrio dos
orcamentos da administracao central e autarquica, nomeadamente, abdicacao de receitas
publicas, abdicacao de utilizacao publica gratuita de services de aguas, compromissos de
despesas referentes a "consumos minimos" e outras garantias aos concessionarios, despesas
de manutencao e renovacao de infraestruturas cuja exploracao e privada, pagamentos de
capital e juros de dividas efectuadas pelos concessionarios,

2.2 Resultados expectaveis da aplicaeao
• Fruicao do direito it agua e ao saneamento por todos os cidadaos,
• Fruicao equitativa dos direitos it agua como recursos de producao e dos direitos ao ambiente

dependentes da agua,
• Reducao das facturas da agua e melhoria dos services.
• Optimizacao da utilizacao da agua nas actividades econ6micas, aumento de produtividade e

reducao de custos reflectida nos precos finais dos produtos, em particular agro-pecuarios.
• Melhoria quantitativa, qualitativa, ecol6gica e sanitaria dos meios hidricos e dos

ecossistemas associados.
• Socializacao dos beneficios da agua, incluindo os beneficios econ6micos.
• Aumento e seguranca do emprego publico bem como aumento de receitas publicas,
• Legitimidade democratic a da gestae da agua e dos servicos de agua,

3 Enquadramento e consequencias legais

3.1 Fundamentos na Constituicao da Republica Portuguesa
a) Direito a agua potavel e ao saneamento

A resolucao A/RES/64/292 da Assembleia Geral das Nacoes Unidas reconhece 0 direito it agua
potavel e ao saneamento como direito humano fundamental, que e essencial it plena fruicao da vida
e de todos os direitos humanos; 0 Artigo 16° da Constituicao Portuguesa estabelece que" Os direitos
fundamentais consagrados na Constituicdo niio excluem quaisquer outros constantes das leis e das
regras aplicaveis de direito internacional", e ainda "Os preceitos constitucionais e legais relativos
aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaraciio
Universal dos Direitos do Homem".
o que fundamenta a explicitacao no presente Projecto de Lei desse direito fundamental e de
disposicoes que garantam e reforcem a sua fruicao de facto por todas as pessoas.
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b) Outros direitos a agua

A CRP reconhece 0 direito ao Ambiente e estipula a propriedade publica dos recursos naturais e
meios de producao, reforcada, no que diz respeito a agua com 0 estabelecimento do dominio
publico das aguas, designadamente, nos artigos 66°,80° e 84°.

Artigo 66.°, "Ambiente e qualidade de vida" 1. Todos tem direito a um ambiente de vida
humano, sadio e ecologicamente equilibrado e 0 dever de 0 defender.
Artigo 80.0 "Principios fundamentais": A organizaciio economico-social assenta nos
seguintes principios: a) Subordinaciio do poder economico ao poder politico democrdtico;
d) Propriedade publica dos recursos naturais e de meios de produciio, de acordo com 0

interesse colectivo;
Artigo 84.° "Dominio publico": 1. Pertencem ao dominio publico: a) As dguas territoriais
com os seus leitos e os fundos marinhos contiguos, bem como os lagos, lagoas e cursos de
dgua navegtiveis ou flutudveis, com os respectlvos leitos; c) Os jazlgos minerals, as
nascentes de dguas mineromedicinais.f) Outros bens como tal classificados por lei.

A CRP estabelece portanto 0 direito de cada pessoa a agua como ambiente e 0 direito comum a
propriedade publica da agua como recurso e meio de producao e a sua gestae no interesse colectivo.
Esse direito comum e urn direito economico, muito reforcado em relacao aos bens do dominio
publico.

o presente projecto de Lei visa garantir a fruicao destes direitos, nomeadamente, por urna
hierquizacao dos usos da agua orientada para a sua satisfacao, bem como pela contencao e proibicao
das concessoes que mais directamente colidem com a sua fruicao universal.

c) Deveres do Estado inalienaveis:

A CRP estabelece "Tarefasfundamentais do Estado" e "Incumbencies prioritdrias do Estado" e
outros deveres do Estado, destacando-se, em relacao directa com a politic a, administracao e gestae
da agua:

Artigo 9° "Tarefas fundamentais do Estado" - b) Garantir os direitos e llberdades
fundamentais e 0 respeito pelos principios do Estado de direito democrdtico; d) Promover
o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem
como a efectivaciio dos direitos economicos, sociais, culturals e ambientais, mediante a
transformacdo e modernizaciio das estruturas economicas e sociais; e) Proteger e valorizar
o patrimonio cultural do povo portugues, defender a natureza e 0 ambiente, preservar os
recursos naturals e assegurar um correcto ordenamerito do territorio;
Artigo 81° "Incumbencias prioritdrias do Estado" a) Promover 0 aumento do bem-estar
social e economico e da qualidade de vida das pessoas, em especial das mais
desfavorecidas, no quadro de uma estrategia de desenvolvimento sustentdvel; b) Promover
a justica social, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessdrias
correcciies das desigualdades na distribuidio da riqueza e do rendimento, nomeadamente
atraves da politica fiscal; 1) Assegurar 0 funcionamento eficiente dos mercados, de modo a
garantir a equilibrada concorrencia entre as empresas, e contrariar as formas de
organizaciio monopolistas e a reprimir os abusos de posiciio dominante e outras prtiticas

. lesivas do interesse geral; n)Adoptar uma politica nacional da agua, com aproveitamento,
planeamento e gestiio racional dos recursos hfdricos.
Artigo 66.°, "Ambiente e qualidade de vida": 2. Para assegurar 0 direito ao ambiente, no
quadro de um desenvolvimento sustentavel, incumbe ao Estado, por meio de organismos
proprios e com 0 envolvimento e a participadio dos cidadiios: d) Promover 0

aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de
renovaciio e a estabilidade ecologlca, com respeito pelo princfpio da solidariedade entre
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geraciies; e) Promover, em colaboradio com as autarquias locais, a qualidade ambiental
das povoaciies e da vida urbana, (oo); h) Assegurar que a politica fiscal compatibilize
desenvolvimento com protecdio do ambiente e qualidade de vida.

Os artigos 2° e 3° do projecto de lei "Protecciio dos direitos individuais e comuns it agua"
subordinam-se a estas disposicoes constitucionais, proibindo 0 seu alijamento pelo Estado,
nomeadamente proibindo a constituicao, atraves de concessoes ou parcerias publico-privadas, de
monop6lios de exploracao de direitos constitucionais dos cidadaos,

c)Suspensiio e reversilo das concessoes

A concessao do privilegio de exploracao para beneficio privado exclusivo de uma coisa de
propriedade colectiva e, por natureza, a exclusao da sua fruicao e utlizacao por todas outras pessoas,
reorientando a sua gestae do interesse colectivo para 0 exclusivo interesse do concessionario.
Materializa a cessacao dos direitos de propriedade, de fruicao e da gestae orientada para 0 interesse
colectivo durante toda a duracao da concessao, suas renovacoes e prorrogacoes, "suspendendo"
portanto nesse longo periodo os direitos constitucionais de todas os cidadaos.
Simultaneamente, a exploracao da propriedade colectiva orientada para optimizacao dos interesses
do concessionario durante 0 prazo de concessao acarreta sobreexploracao de curto prazo, sub-
valorizacao de danos a prazo e descuro de impactos sociais e ecol6gicos cujo ambito temporal e
geografico pode exceder muito 0 estritamente estipulado. Mesmo ap6s 0 termino da concessao
permanece uma degradacao da fruicao de direitos individuais e comuns sobre os bens
concessionados.

Entende-se assim que 0 projecto de Lei "Protecciio dos direitos individuais e comuns a agua" repoe
a conformidade com as disposicoes constitucionais impedindo novas concessoes e promovendo a
cessacao das existentes.

As concessoes de utilizacoes da agua, em particular de aproveitamentos de fins multiplos, de
servicos de abastecimento de agua ou saneamento sao monop6lios regionais e proporcionam
configuracoes monopolistas ou de oligop6lio e abusos de posicao dominante, que 0 Estado tern
dever constitucional de combater.
Incidem sobre 0 "dominio publico", que se define como «0 conjunto de coisas que, pertencendo a
uma pessoa colectiva de direito publico, silo submetidas por lei, dado 0 fim de utilidade publica a
que se encontram afectadas, a um regime juridico especial caracterizado fundamentalmente pela
sua incomerciabilidade, em ordem a preservar a produciio dessa utilidade publica», bens que, pela
sua relevancia de fruicao comum, sao objecto de uma proteccao juridica especial, que se caracteriza
essencialmente por os mesmos estarem fora do cornercio juridico privado, isto e, serem
«insusceptiveis de reductio it propriedade particular, inalienaveis, imprescritiveis, impenhordveis e
ndo oneraveis pelos modos de Direito privado». 0 que 6bviamente e incompativel com a
exploracao e gestae privada e comercio desses bens, que e inerente it concessao. Incompativel nao
apenas com a concessao a privados, como it concessao a qualquer entidade de direito privado,
mesmo que de capitais publicos,

3.2 Diplomas legislativos a alterar e outros relacionados
• Revoga explicitamente alguns paragrafos da Lei 58/2005 (Lei da agua) e urn artigo da Lei

54/2005 (Lei da titularidade dos recursos hidricos), designadamente:
1. Artigo 19° da Lei 5412005, "Desafectaciio": Passa a nao ser permitida a alienacao de

bens do dominio publico hidrico por simples decisao arbitraria de membro do
governo (0 dominio publico e inalienavel e imprescritivel)
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2. Artigo 64° da Lei 5812005, "Ordem de preferencia de usos": Revoga-se 0 criterio de
prioridade de usos definido nessa lei, que "serve primeiro" as concessoes
(nomeadamente cortando a agua ao minifundio para servir 0 latifundio) bem como as
utilizacoes que retiram mais lucro da utilizacao da agua, desleixando e
secundarizando usos tao importantes como 0 abastecimento proprio particular, a
agricultura e pecuaria de semi-subsistencia, 0 abeberamento de gado e os caudais
ecologicos e nao mencionando sequer a seguranca sanitaria e em relacao a cheias. A
nova hierquizacao de usos em caso de conflito, e definida no n° 1 do artigo 2° da Lei
"Para protecciio dos direitos individuais e comuns a dgua" passando a priorizar (por
esta ordem) a necessidade humana, a seguranca, 0 interesse comum, a equidade de
beneficios, a adequacao ecologica e a preservacao a longo prazo.

3. N° 4 do Artigo 7r da Lei 5812005, "Transmissiio de tftulos de utilizaciio'': Revoga-
se a permissao de comercializacao/mercantilizacao de direitos de utilizacao ou
poluicao da agua.

4. N° 3 do Artigo 76° da Lei 5812005, (concessiio de) "Empreendimentos de fins
multiples" : Revoga-se a permissao de concessao da exploracao e administracao por
entidades privadas de empreendimentos de fins mutiplos, tipicamente a
administracao e comercializacao de infraestruturas e aguas (rios) do dominio publico
hidrico (caso paradigmatico, a privatizacao do aproveitamento de fins multiples do
Alqueva).

• Tern relacao com a Lei 88A197 (Regula 0 acesso da iniciativa econornica privada a
determinadas actividades economicas), que mantern inalterada, mas que complementa,
impondo restricoes it concessao da exploracao de algumas actividades econornicas
relacionadas com a agua.

• Sao afectadas as disposicoes legais relacionadas com estas alteracoes e restricoes, com
enfase para 0 enquadramento legal das concessoes de servicos de aguas ou do dominio
publico hidrico bem como para a que permite delegacao de autoridade no dominio da agua.

• Caducam ainda outras disposicoes legais que coartem a fruicao universal do direito it agua e
ao saneamento, bem como as contrarias it hierquizacao de utilizacoes estipulada nesta lei ou
as que permitam a mercantilizacao da agua, nomeadamente mercados de autorizacoes de
utilizacao, de titulos ou cotas de poluicao,

• Obriga a alterar, no prazo de urn ano, as concessoes a entidades de capitais publicos e de
direito privado e os diplomas de enquadramento dessas concessoes bem como os que
estabelecem a natureza juridica de algumas Sociedades Anonimas de capitais publicos,
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Projecto de Lei n" ( )

"PROTECC;AO DOS DlREITOS INDIVIDUAlS E COMUNS A AGUA"

Artigo 2.°

Utilizaeao e administracao da agua

1 - A utilizacao da agua e hierarquizada pel a necessidade humana, seguranca, interesse comum,
equidade de beneficios, adequacao ecologica e preservacao a longo prazo.

2 - A gestae e administracao dos recursos hidricos, do dominio publico hidrico e servidoes
associadas, bem como a emissao titulos de utilizacao, licencas ou outras formas de autorizacao de
uso privativo e as expropriacoes so podem ser exercidas por administracao directa das Autarquias
ou do Estado Central.

3 - E proibida a mercantilizacao, comercializacao, arrendamento, concessao exclusiva ou alienacao
de bens do dominio publico hidrico ou servidoes relacionadas, bem como a transaccao, negocio ou
mercantilizacao de autorizacoes ou titulos de utilizacao ou de poluicao da agua.

Artigo 1.0

Direito it agua

Todas as pessoas tern direito a agua para beber, para confeccao de alimentos e higiene pessoal e
domestica em quanti dade, qualidade, continuidade e local adequados, bem como ao saneamento,
recolha e descarga das aguas residuais dornesticas e a seguranca sanitaria, ninguem podendo ser
privado da sua fruicao, nomeadamente por razoes economicas.

Os cidadaos signataries, titulares do direito de iniciativa legislativa, entendem que e crucial
assegurar em Portugal a universalidade do direito humano fundamental it agua e ao
saneamento, bem como a proteccao das funcoes da agua, sociais, ecologicas e economicas e a
continuidade da sua fruicao como condominio comum essencial it vida e a todas as actividades
produtivas.

Assim, ao abrigo da Lei n° 17/2003, de 4 de Junho e do artigo 167° da Constituicao da
Republica Portuguesa propoem 0 seguinte Projeto de Lei:

Artigo 3.°

Delimitaeao de acesso a actividades economicas

Apenas entidades de direito publico podem desenvolver as seguintes actividades economicas:

a) Captacao, tratamento e distribuicao de agua para consumo publico bem como recolha, tratamento
e rejeicao de aguas residuais ou aguas pluviais urbanas, atraves de redes fixas.

b) Exploracao de empreendimentos de fins multiplos, de infra-estruturas hidraulicas publicas
construidas com fundos publicos ou em terrenos expropriados por interesse publico,
empreendimentos relacionados com os recursos hidricos que tenham sido objecto de declaracao de
interesse publico, ou que ocupem terrenos do dominio publico hidrico ou com servidao
administrati va.

c) Actividades relacionadas com a agua ou com 0 dominio publico hidrico que possam assumir
caracteristicas de monopolio ou oligopolio, nacional, regional ou local.
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Artigo 4.°

Disposieoes transitorias

- A lei tern efeitos imediatos para todos os novos actos juridicos de concessao, renovacao ou
prorrogacao.

2 - Esta vedada qualquer alienacao ou reducao da participacao publica nas concessionarias de
capitais mistos, enquanto estas detiverem a concessao.

3 - As entidades de capitais publicos, qualquer que seja a sua natureza, que sejarn titulares de
concessoes de actividades referidas no artigo anterior, saD reestruturadas para conformidade com a
presente lei num prazo ate urn ana ap6s a sua entrada em vigor.

4 - Os contratos de concessao bem como as parcerias publico-privadas em vigor, nao podem ser
renovados ou prorrogados e devem ser revistos, no prazo de urn ano, a luz do que na presente lei se
dispoe.

5 - Caducarn com efeito imediato e sem qualquer direito do concessionario, todas as clausulas que
violem 0 n" 3. do Artigo 2°, bem como as passiveis de proteger monop6lios de abastecimento de
agua ou de sanearnento ou de privacao de abastecimento a qualquer utente.

Artigo 5.°

Norma revogatoria

Sao revogados:

a) 0 Artigo 64°, 0 n04 do Artigo 72° e 0 n03 do Artigo 76 da Lei n." 58/2005, de 29 de Dezembro;

b) 0 Artigo 19° da Lei n." 54/2005, de 15 de Novembro.

Artigo 6.°

Entrada em vigor

A Lei entra em vigor no dia seguinte a sua publicacao.
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