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A AVALER é uma associação sem fins
lucrativos, constituída por entidades
gestoras de sistemas de tratamento de
resíduos sólidos urbanos - Valorsul
(Grande Lisboa), Lipor (Grande Porto) e
Valor Ambiente (Região Autónoma da
Madeira). A AVALER tem por missão
defender os interesses de entidades
responsáveis pela valorização energética
de resíduos sólidos urbanos. Para mais
informação consultar: http://www.avaler.pt/.
Esta “newsletter” tem fins meramente
didácticos e informativos e é da inteira e
exclusiva responsabilidade da AVALER.

Sobre a AVALER
Realizou-se em Março a Assembleia-geral da AVALER, na qual foram eleitos os
novos órgãos sociais para o triénio 2009/2011. A Direcção é agora composta
pelo Dr. Fernando Leite, Presidente, em representação da Lipor, Engª Eliana
Santos, Vice-presidente, em representação da Valor Ambiente e Engº Tomás
Serra, Vice-presidente, em representação da Valorsul.
As Empresas Associadas procederam recentemente ao apuramento de dados
estatísticos, relativos à actividade de valorização energética de resíduos, em
2008. Os valores são colocados a par do verificado em 2007.

Lipor
Valor Ambiente
Valorsul
Total AVALER

2007
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2008

RSU incinerados
(T)
414.649
385.047
120.452
116.357
484.386
521.302
1.019.487
1.022.706

Electr.produzida
(MWh)
211.706
190.736
52.895
51.885
285.900
322.564
550.50
565.185

Electr.exportada
(MWh)
183.583
164.768
38.106
37.218
242.251
276.594
463.940
478.580

Integração das políticas de luta às alterações climáticas
O Parlamento Europeu adoptou no dia 4 de Fevereiro de 2009 o relatório
“2050: The future begins today – recommendations for the EU's future

integrated policy on climate change”. Trata-se de um relatório sobre a
integração das várias políticas que podem, no horizonte de 2050, dar um
contributo para a redução de emissões de gases com efeito de estufa. É
reconhecido o contributo da valorização energética de RSU para o efeito.
Relatório disponível em: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0042+0+DOC+XML+V0//PT

Directiva Emissões Industriais
A proposta de Directiva sobre Emissões Industriais – que substituirá a actual
Directiva IPPC, bem como um conjunto de outras Directivas, entre elas a
Directiva sobre Incineração de Resíduos – teve vários desenvolvimentos
durante o trimeste: em 22 de Janeiro, foi votada na Comissão de Ambiente do
Parlamento Europeu, em 2 de Março foi apreciada em reunião do Conselho de
Ministros do Ambiente e em 10 de Março foi votada no Plenário do Parlamento
Europeu. Subsistem visões diferentes do Conselho e do Parlamento sobre
várias matérias, algumas com fortes implicações na actividade de valorização
energética de resíduos, como seja o papel das Emissões Associadas às
Melhores Técnicas Disponíveis na fixação dos Valores Limite de Emissão. Sobre
as alterações votadas no PE e síntese do debate ocorrido, ver:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st07/st07391.en09.pdf

Novo BREF para a Eficiência Energética
A Comissão da União Europeia adoptou em Fevereiro último, a versão final do
BREF sobre eficiência energética. Ver em: http://eippcb.jrc.es/reference/
Informação estatística oficial sobre tratamento de RSU e sobre
valorização energética de resíduos na UE
O Eurostat publicou em Março de 2009 as estatísticas oficiais de 2007 sobre
tratamento de resíduos sólidos na União Europeia. Síntese em :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PRE
REL_YEAR_2009/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2009_MONTH_03/8-09032009-EN-BP.PDF.

O EurobservER – observatório europeu das energias renováveis – publicou
recentemente o seu relatório anual de 2008. Contém dados actualizados a
2007, sobre produção de energia com energias renováveis, incluindo
valorização energética de resíduos, na União Europeia. Disponível em:
http://www.eurobserv-er.org/pdf/bilan8.asp.
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Relatório recente sobre “waste trade”
A Agência Europeia do Ambiente publicou recentemente o relatório “waste
without borders in the EU” sobre movimentos transfronteiriços de resíduos
(waste trade). Relatório e restante informação disponível em:
http://www.eea.europa.eu/highlights/the-waste-trade-2013-legal-and-illegal

Revisão da “Lista Europeia de Resíduos”
Foi publicado recentemente um estudo que faz a revisão da Lista Europeia de
Resíduos (European Waste List - LoW)”. A LoW foi criada pela Decisão da
Comissão nº 2000/532/EC e consiste num sistema de codificação das
características dos resíduos, aplicável para vários fins, como por exemplo para
o transporte de resíduos, para a análise da sua reciclabilidade, etc. O objectivo
do estudo agora publicado foi o de analisar a aplicação da LoW e avaliar
possibilidades de actualização da LoW, no contexto das alterações recentes das
políticas de resíduos. Estudo disponível em:
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/low_review_oekopol.pdf

Consulta pública da Comissão sobre prevenção de RSU
Na sequência da recente Directiva Quadro de Resíduos, a Comissão tem em
curso, até Junho, uma consulta pública sobre linhas de orientação para políticas
de prevenção da produção de resíduos. Participação na consulta pública em:
http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/guidelines.htm

Agência Europeia de Resíduos no futuro próximo?
A Comissão da União Europeia contratou um consórcio de consultores (Milieu
Ltd, AmbienDura e Ffact) para avaliar a possibilidade de criar uma agência
europeia para a área dos resíduos “Waste Implementation Agency”. Essa
agência teria, à partida, competências nas áreas da formação, coordenação de
I&D, inspecção e controlo. A criação de agências especializadas para apoio à
implementação de políticas europeias tem sido uma prática corrente da
Comissão em vários domínios, pelo que não será surpreendente que tal venha
a acontecer na área dos resíduos.
Resíduos Sólidos Urbanos na “the economist”
A revista “the economist” na sua edição de 27 de Fevereiro, publicou um
relatório especial sobre lixos, contendo 10 artigos, cobrindo os vários temas
relacionados com a gestão de RSU. Disponível online em:
http://www.economist.com/surveys/displaystory.cfm?story_id=13135349
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