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Preços da água vão disparar
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Â PRIVATIZAÃ‡ÃƒO DA Ã•GUAS DE PORTUGAL CUSTARÃ• CARO Ã€S POPULAÃ‡Ã•ES

A privatizaÃ§Ã£o da Ã•guas de Portugal, incluindo a venda da Aquapor, sub-holding do grupo que controla 11 sistemas
municipais de abastecimento de Ã¡gua, representa uma intolerÃ¡vel cedÃªncia do Governo Ã s pressÃµes e interesses dos
grupos privados, que terÃ¡ gravÃ-ssimas consequÃªncias sobre as populaÃ§Ãµes abrangidas, como o aumento dos preÃ§os
e a degradaÃ§Ã£o do serviÃ§o.

Ã‰ sabido que enquanto o modelo estatal de serviÃ§os pÃºblicos visa assegurar a prestaÃ§Ã£o de um serviÃ§o Ã s
populaÃ§Ãµes, com exigÃªncias de qualidade a um preÃ§o socialmente aceitÃ¡vel, o modelo privado busca apenas e tÃ£o
sÃ³ a maximizaÃ§Ã£o do lucro.

A Ã¡gua Ã© um bem essencial Ã sobrevivÃªncia humana, um direito fundamental do homem que deve ser garantido a todos,
sem discriminaÃ§Ãµes. Passando a estar sujeita Ã s leis de mercado, o acesso Ã Ã¡gua deixa de poder ser garantido
enquanto direito humano fundamental e passa a ser encarado como mera mercadoria, a ser adquirida nas condiÃ§Ãµes
impostas pelas leis do mercado capitalista.

Este plano de privatizaÃ§Ã£o, anunciado pelo Governo no dia 17, constitui um clara cedÃªncia aos interesses defendidos
pela AssociaÃ§Ã£o das Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente (AEPSA), porta-voz de vÃ¡rias empresas do
sector das Ã¡guas com participaÃ§Ãµes em sistemas municipais de abastecimento e que hÃ¡ muito manifestam o desejo de
entrar no mercado altamente lucrativo dos sistemas multimunicipais.

As experiÃªncias de privatizaÃ§Ã£o neste sector, tanto em Portugal como no estrangeiro, tÃªm tido consequÃªncias
claramente negativas.

As populaÃ§Ãµes sÃ£o sobrecarregadas com aumentos brutais de preÃ§os, enquanto a qualidade do serviÃ§o se degrada
por falta dos necessÃ¡rios investimentos nas infra-estruturas. Insensibilidade social, precariedade de emprego, baixos
salÃ¡rios e intensificaÃ§Ã£o dos ritmos de trabalho, sÃ£o outros traÃ§os que, em Portugal, Ã semelhanÃ§a de outros
paÃ-ses, caracterizam a actividade dos operadores privados.

O STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local, nÃ£o pode deixar de expressar a sua mais
profunda preocupaÃ§Ã£o pela leviandade com que, a pretexto das necessidades de investimento no sector, se anuncia
tal plano de privatizaÃ§Ã£o, num paÃ-s onde a gestÃ£o pÃºblica, com um historial de largas dÃ©cadas, contribuiu
decisivamente para a melhoria sensÃ-vel da qualidade de vida das populaÃ§Ãµes.

O STAL declara a sua frontal oposiÃ§Ã£o a este processo de privatizaÃ§Ã£o e anuncia que envidarÃ¡ todos os seus
esforÃ§os na mobilizaÃ§Ã£o e sensibilizaÃ§Ã£o dos trabalhadores e populaÃ§Ãµes, com vista Ã criaÃ§Ã£o de um amplo
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movimento de contestaÃ§Ã£o que impeÃ§a a entrega deste bem vital, que Ã© a Ã¡gua, Ã gula dos grupos econÃ³micos.

O STAL manifesta ainda total disponibilidade para participar em acÃ§Ãµes e integrar outros movimentos que convirjam na
luta contra a privatizaÃ§Ã£o e defendam a manutenÃ§Ã£o da propriedade e gestÃ£o pÃºblicas no sector da Ã¡gua e
saneamento.
Â

http://arquivo.stal.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 24 January, 2021, 18:51

