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A VALORSUL fala com os 3.º anos da EB de São Miguel 

17 de maio de 2021 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Esta semana começou de uma forma muito especial e fantástica. A equipa da Valorsul entrou pela nossa 

escola adentro, logo de manhazinha, para nos falar do seu projeto «A solução é reduzir». Bom, entrar, entrar, 

não entrou, porque as regras relacionadas com o estado de saúde das pessoas do planeta não o permitem, 

mas entrou pelos fios fininhos que estão nas paredes e pelas ondas de energia da internet. Nesta segunda-

feira, a Valorsul, através de uma videoconferência falou com todas as turmas do 3.º ano da EB do Bairro de 

São Miguel sobre a importância da reciclagem. 

O projeto «A solução é reduzir» apresentou-nos o Manuel, um senhor que tem uma profissão muito 

importante. Ele trabalha na recolha dos resíduos de uma cidade e deparou-se com um enorme problema: 

havia lixo e mais lixo por todo o lado, e esse lixo não parava de aumentar. 

Foi uma apresentação divertida que contou com a participação do ator Mário Sá que esteve a comandar esta 

atividade e que, no final, até nos presenteou com uma canção genial! 

Se quiserem ficar a conhecer a história do Manuel é só clicar aqui. 

  

O QUE É A VOLORSUL? 

A Valorsul é a empresa responsável por receber e tratar todos os resíduos domésticos de 19 municípios. Nas 

instalações da Valorsul são recebidas 800 mil toneladas por ano. A Valorsul tem 2 Centros de Triagem, 1 Estação de 

Tratamento e Valorização Orgânica, 1 Central de Valorização Energética, 8 Ecocentros e 2 Aterros Sanitários para 

receber os diferentes fluxos de recolha de resíduos. Na Valorsul as embalagens usadas iniciam o seu caminho para a 

reciclagem e os restos alimentares são transformados em fertilizante para voltar à terra. Também os resíduos 

indiferenciados são transformados em energia elétrica. 

https://www.youtube.com/watch?v=oCfCjyESgjw

