
PRIVATIZAÇÃO DA VALORSUL 
É um negócio ruinoso para a economia e para o país! 

A empresa Valorsul foi constituída no ano de 1994, com capitais públicos (central e 

municipais) e iniciou a sua laboração em 1998, com o objectivo de implementar e gerir 

um sistema integrado, tecnicamente avançado, ambientalmente correcto e 

economicamente sustentável, e responsável hoje pelo tratamento e valorização de 

cerca de 950 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos, por ano, em 19 

municípios da grande Lisboa e da região Oeste, e produz neste momento energia 

suficiente para alimentar uma cidade de 150 mil habitantes.  

Quando esta empresa é altamente rentável gerando milhões de Euros de lucro, e com 

valioso património (material e humano) nós trabalhadores interrogamo-nos, quais são 

as razões que estão subjacentes à intenção do governo em entregar ao capital 

privado este bem valioso para a economia e o país? 



 

Quem lucra com este negócio? 

Não há qualquer razão de interesse público que justifique esta 
opção! 
 

Só há uma intenção é entregar à iniciativa privada importantes activos do Estado, que 

são fontes liquidas de receita e ameaçam colocar quase duas dezenas de autarquias 

na dependência de multinacionais, um sector altamente rentável, e fundamental para 

a vida e o bem-estar das populações. 

 

Quem perde com este negócio ruinoso, são os trabalhadores 

e as populações! 

Os trabalhadores porque, os seus postos de trabalho e os seus direitos poderão estar 

em causa, as populações porque, passam a ter um serviço, que lhes é prestado por 

uma empresa gerida pelo sector privado, que visa atingir o lucro fácil, através do 

aumento no futuro dos montantes das taxas suportadas pelos munícipes, penalizando 

ainda mais o fraco rendimento disponível das famílias. 

É por tudo isto! 

E contra os cortes e congelamento dos salários, pelo cumprimento do Acordo de 

Empresa, que está a ser constantemente violado, que os trabalhadores decidiram 

realizar uma greve de 24 horas para os dias 17, 18, 19 e 20 de Março de 2014. 

Dado que os motivos que levam os trabalhadores a desenvolverem esta luta, também 

está intimamente ligado aos interesses das populações. Apelamos à sua intervenção 

cívica e solidária com a nossa luta, em defesa de um melhor serviço público numa 

área tão sensível no plano ambiental e de saúde pública, e que o governo PSD/CDS 

quer pôr em causa, vendendo ao desbarato ao sector privado, património que as 

populações ajudaram a construir e a desenvolver. 

Dizer não à privatização da Valorsul, é defender a economia do país e 

o bem-estar da população. 

Junta-te a nós, às 23H30, do dia 16.Março.2014, junto à Valorsul! 
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