
19 municípios
pedem redução
da tarifa da
águaàEPAL

Em causa os investimentos
na renovação de condutas
e sistemas inteligentes
tarifário A Associação de Muni-
cípios de Estudos e Gestão de

Água, abastecidos pela EPAL, de-
fendem uma redução das tarifas
praticada pela empresa, de forma a
poderemaumentarasua capacida-
de de investimento nas redes de

distribuição. A associação integra
os municípios de Alcanena, Alen-

quer, Amadora, Arruda dos Vi-
nhos, Azambuja, Cascais, Cons-
tância, Entroncamento, Loures,
Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra, So-

bral de Monte Agraço,Tomar,Tor-
res Novas, Torres Vedras, Vila
Franca de Xiia e Vila Nova da Bar-

quinha.

AUMENTOS DE 15X
Em declarações à agência Lusa, o

presidente do conselho diretivo da

AMEGA, António Pombinho, ex-
plicou que os municípios que com-

pram água à EPAL têm sentido
cada vez mais dificuldades para in-
vestir nos seus sistemas em baixa,
devido ao "elevado tarifário prati-
cado pela empresa.

"A situação, que não era adequa-
da, agravou-se nos últimos anos.
Houve um aumento de 15% do va-

lor que é cobrado aos municípios.
Isso coloca duas alternativas: ou os

municípios aumentam o preço da

água aos consumidores ou acomo-
dam esses aumentos e reduzem a
capacidade para realizar investi-
mentos", apontou.

Em causa estão investimentos
na renovação de redes e condutas
de água e na instalação de sistemas

inteligentes que permitem dete-
tar ruturas e reduzir as perdas de

água. O responsável da associação
referiu que já expressou estas

preocupações ao Governo, tendo-
-o feito ontem novamente ao se-

cretário de Estado do Ambiente,
durante um seminário, que decor-

reu no concelho de Loures .

DuTante o encontro foi apresen-
tado um estudo elaborado pelo
Instituto Superior Técnico que
analisou os custos suportados pe-
los consumidores finais com o
abastecimento de água ê a eficiên-
cia dos sistemas.

"A EPAL apresenta anualmente
lucros de 50 milhões de euros.
Uma redução tarifária ira reduzir o

lucro, mas não poria em causa a
sua sustentabilidade financeira",
argumentou.»


