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EU, JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DO CONCELHO DE ALMADA 

 
Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Abril de 2008 

da Assembleia Municipal de Almada, realizada no dia 28 de Abril de 2008, a Assembleia 
Municipal aprovou a seguinte Moção/Deliberação:  
 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

 
A água é, indiscutivelmente, um elemento essencial à vida, tal como a conhecemos, e mais 
concretamente, à vida humana. No entanto, apesar de todos estarmos conscientes, colectiva e 
individualmente, da importância da água e do saneamento para a saúde e qualidade de vida 
das populações, mais de 1.4 biliões de pessoas, em todo o mundo, não têm acesso a água 
potável e cerca de 2,6 biliões não dispõem ainda de serviços adequados de saneamento 
básico. O gesto quotidiano e simples de abrir uma torneira e beber um copo de água é, ainda, 
em muitas zonas do nosso planeta, uma realidade longínqua.  

Considerando que em muitas zonas do planeta ainda se verificam surtos de doenças por falta 
de água potável, como por exemplo a cólera, a Organização das Nações Unidas (ONU) fixou 
como um dos “Objectivos de Desenvolvimento para o Milénio” a redução para metade, até o 
ano de 2015, do número de pessoas sem acesso a água potável e a saneamento básico.  

Reforçando ainda a importância deste objectivo mundial, a ONU declarou o ano de 2008 como 
o ‘Ano Internacional do Saneamento”, assinalando no passado dia 22 de Março, o Dia Mundial 
da Água, e dedicando-o ao tema do saneamento. O objectivo é sensibilizar para uma dura 
realidade: cerca de 40% da população mundial não tem acesso a algo que assumimos como 
garantido: uma casa de banho.  

Em Portugal, as autarquias assumiram como prioritária, ao longo de três décadas de Poder 
Local Democrático, a construção de infra-estruturas de distribuição de água para consumo 
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humano e de recolha e tratamento de águas residuais. No ano de 1974 a percentagem de 
população servida por água canalizada e drenagem de esgotos era, respectivamente, cerca de 
45% e 30%. Actualmente, cerca de 93% dos portugueses dispõem de água canalizada e a 
cobertura de drenagem e tratamento de águas residuais ronda os 76%.  

Em Almada, a gestão existente garante, há 34 anos, através dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento (SMAS), um Serviço Público Municipal de Água com qualidade, sendo a 
taxa actual de cobertura de distribuição de água de 100%. A taxa de recolha de efluentes 
domésticos ronda os 98%, tendo as quatro ETAR’s em funcionamento capacidade para tratar 
a totalidade de efluentes produzidos no Concelho.  

Neste quadro, considerando que o saneamento é um investimento fundamental para a saúde 
pública, contribuindo fortemente para a dignidade humana e o desenvolvimento social, 
melhorando o ambiente e a qualidade de vida das populações, a Assembleia Municipal de 
Almada, reunida em sessão ordinária a 28 de Abril de 2008, reafirma o seu empenho na defesa 
deste serviço publico de qualidade e delibera associar-se à mensagem das Nações Unidas, no 
Dia Mundial da Água, afirmando que a melhoria das condições de acesso das populações à 
água e saneamento, no mundo, é um objectivo concretizável.  

 
POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E 
IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 
 
Almada, em 29 de Abril de 2008 
 

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 
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