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PONTO 6 
  - MOÇÃO “EM DEFESA DE UM SERVIÇO DE 

ÁGUA PÚBLICA ACESSÍVEL A TODOS OS 
ARCUENSES”, APRESENTADA PELO SENHOR 

PRESIDENTE DA JUNTA DA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE TÁVORA (STA. MARIA E S. 

VICENTE), ANTÓNIO MARIA ARAÚJO SOUSA 
03/09/2021 



Moção 

 

Em defesa de um serviço de água pública acessível a todos os arcuenses 

 

Tendo em conta que: 

1. Desde a Assembleia Municipal do passado dia 25 de junho não se 

verificaram melhorias no serviço de abastecimento de água e que, 

pelo contrário, se verificou um agravamento dos erros e das 

reclamações por parte dos munícipes, continua a fazer sentido a 

apresentação desta moção.  

 

2. Continuam a surgir reclamações por parte dos munícipes arcuenses, 

sendo que muitos deles não têm possibilidades económicas para 

pagar valores exorbitantes por um bem que deveria ser acessível. 

 

 

3. Todos os problemas que têm vindo a ocorrer, não podem 

simplesmente ser ignorados e continuarem sem uma resolução ou 

sem o apuramento de responsabilidades. Não se pode destruir um 

serviço público com esta importância. 

 

4. A situação que vivemos está a dar força à posição do Partido 

Socialista desde o início, que votou contra esta concessão. Verifica-

se que o serviço nunca deveria ter saído da esfera da Câmara 

Municipal e que esta decisão só veio piorar a qualidade de vida dos 

munícipes arcuenses, pelo que a solução seria reverter o processo de 

concessão. 

 

5. Os Presidentes de Câmara dos municípios envolvidos indicam que 

nada pode ser feito devido à posição minoritária das autarquias e que 

a reversão acarretaria custos demasiado elevados. O que é certo é 

que as condições que foram apresentadas antes da adesão não estão 

a ser cumpridas. Muitos dos Deputados que votaram favoravelmente 

a esta adesão fizeram-no porque lhes foi indicado que haveria um 

pequeno aumento de apenas 1 euro nas faturas. 



 

6. Não estando as condições inicialmente propostas a ser cumpridas o 

executivo municipal tem a obrigação de proteger os seus munícipes, 

revertendo o processo por justa causa.  

 

7. Muitos daqueles que defenderam esta concessão no início e que 

votaram favoravelmente estão também insatisfeitos com o serviço 

que está a ser prestado pela ADAM e, por isso, é o momento para 

manifestarem essa posição e apresentarem voto favorável a esta 

moção. 

 

Assim, António Maria Araújo Sousa, Presidente da União de Freguesias 

de Távora Sta Maria e S. Vicente, eleito pelas listas do Partido Socialista e, 

por inerência, Deputado nesta Assembleia, vem propor que a Assembleia 

Municipal de Arcos de Valdevez, na reunião ordinária de 03 de setembro de 

2021 delibere: 

 

A revogação do contrato estabelecido com a ADAM e, 

consequentemente, a reversão da concessão do serviço de abastecimento 

de água, que deverá voltar a ser gerido pelo município. 

 

Arcos de Valdevez, 19 de agosto de 2021 

 

O Presidente da União de Freguesias de Távora Sta Maria e S. Vicente 

António Maria Araújo Sousa 




