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COMISSÃO ORGANIZADORA 

Pedro Béraud, Sandra Jorge, Sónia Pinto - Membros da 
Comissão Especializada de Águas Residuais da APDA 
(CEAR). 

 

 

ORGANIZAÇÃO: 

 

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 

APDA - Associação Portuguesa de Distribuição e 
Drenagem de Águas 

Av. de Berlim, 15 
1800-031 Lisboa 
Tel.: (+351) 218 551 359 | Fax: (+351) 218 551 360 
geral@apda.pt 
www.apda.pt 
 

LOCAL: 

Auditório da Ordem dos Engenheiros - Av. António Augusto 
de Aguiar, 3D - 1069-030 Lisboa 

 

APOIO: 

 

ENQUADRAMENTO 
 

O  “Final Draft Report” do fim do estatuto de 
resíduos já se encontra disponível, sendo de prever que 
venha a ser adotado em breve. 
 

Se é verdade que, do ponto de vista teórico, os aspetos 
técnicos e de salvaguarda da saúde pública poderão ter 
sido salvaguardados, não deixa igualmente de ser 
correto que, para as Entidades Gestoras de sistemas de 
saneamento, bem como as de resíduos, o documento 
final ficou manifestamente aquém das expetativas. A 
mesma posição é igualmente partilhada pela EUREAU. 
 

Por outro lado, é impossível não mencionar as 
repercussões para Portugal associadas à atual 
estratégia europeia, tanto para as lamas de ETAR, 
como para a fração biodegradável dos resíduos: por 
um lado incentivou a implementação de sistemas de 
tratamento que fomentam a sua utilização em 
processos de valorização agrícola como destino final 
dos resíduos, por outro tem vindo a criar manifestas 
dificuldades para esta opção, decorrentes, entre outros 
aspetos, de um princípio da precaução.  
 

A CEAR da APDA pretende com a presente iniciativa 
promover um debate alargado sobre a génese do 
documento, com oradores com um elevado 
conhecimento nesta área, vocacionado para Entidades 
Gestoras de sistemas de saneamento e de 
resíduos. 
 

Pretende-se debater as repercussões nesta área 
para Portugal e em especial para as Entidades 
Gestoras, não só do documento, mas igualmente dos 
destinos finais para estes resíduos, passíveis de serem 
implementados. Estes aspetos têm vindo a criar fortes 
expetativas nas Entidades Gestoras. 
 

Este evento destina-se a técnicos e executivos das 
áreas de Ambiente e Qualidade das Entidades Gestoras, 
responsáveis por ETAR e Sistemas de Gestão de 
Resíduos, técnicos de empresas dos setores público e 
privado na área do saneamento, projetistas de sistemas 
de saneamento e tratamento de águas residuais, bem 
como de técnicos de unidades industriais, com produção 
de lamas de ETAR. 



PPROGRAMAROGRAMA  
  
  
09h00 Receção de participantes 
 

09h30 SESSÃO DE ABERTURA 

 Pedro Béraud (Coordenador da CEAR) 

 Rui Godinho (Presidente do Conselho Diretivo da 
 APDA) 

 Carlos Mineiro Aires (Presidente do Conselho 
 Diretivo da Ordem dos Engenheiros – Região Sul) 

 Paulo Lemos (Secretário de Estado do Ambiente) 
 

SESSÃO 1 - POSIÇÃO INSTITUCIONAL  

Moderador: Pedro Béraud (CEAR/ APDA) 
 

10h30 Licenciamento de unidades de produção de 
composto 

 Agência Portuguesa do Ambiente* 

10h50 Licenciamento de processos de valorização 
agrícola 

Fernanda Fenyves e Cristina Ferreira (Direção 
Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do 
Tejo) 

 

11h10 PAUSA 
 

11h30 Fim do estatuto de resíduos aplicado ao 
composto - Avanços e Recuos 

Ana Silveira (FCT/UNL) 
 

12h00 DEBATE 
 

13h00 ALMOÇO 

 

* A confirmar 

 

SESSÃO 2 - LAMAS DE ETAR 

Moderadora: Sandra Jorge (CEAR/ APDA) 
 

14h00 Valorização direta de lamas  

Mário Moura (Terra Fértil) 

14h20 Experiência da primeira unidade de 
compostagem de lamas 

Luís Rosa e Ana Zambujo (Ambitrevo) 

14h40 Compostagem de lamas e outros resíduos 

Idílio Neto (INETO) 
 

15h00 DEBATE 
 

15h30 PAUSA 
 

SESSÃO 3 - COMPOSTO A PARTIR DE RESÍDUOS 

Moderador: Artur Cabeças (EGF) 
 

16h00 Digestão anaeróbia e compostagem de recolha 
seletiva de restaurantes 

Valorsul* 

16h20 Compostagem proveniente de recolha seletiva 
de resíduos urbanos 

Susana Lopes (Lipor) 

16h40 Compostagem de resíduos verdes 

Miguel Nunes (Algar) 

17h00 Compostagem proveniente de recolha 
indiferenciada de RSU 

Orador a designar (EGSRA) 

17h20 Compostagem proveniente de recolha 
indiferenciada de RSU 

Carlos Pais (Valnor) 
 

17h40 DEBATE 
 

18h20 ENCERRAMENTO 
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Lisboa, 29 de outubro de 2013 
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N
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 A
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