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Comunicado de Imprensa 

 

4 de dezembro de 2019 

 

 

AVALER debate a Valorização Energética de Resíduos no 

contexto da Transição Energética e da Economia Circular 

 

Realizou-se no passado dia 2 de dezembro uma Conferência, organizada pela AVALER- 

Associação de Entidades de Valorização Energética de Resíduos, da qual a Lipor é associada, 

subordinada ao tema “A Valorização Energética de Resíduos no contexto da Transição 

Energética e da Economia Circular. Contributos para os Decisores”, no Auditório da Sociedade 

Abreu Advogados, em Lisboa. 

 

Esta Conferência, sinalizou os 20 anos da valorização energética de resíduos em Portugal, 

período durante o qual mais de 20 milhões de toneladas de resíduos urbanos foram desviados 

de aterro sanitário e transformados em energia elétrica sustentável, dando assim um indelével 

contributo para a descarbonização do setor da gestão de resíduos urbanos em Portugal. 

 

O setor da valorização energética de resíduos, além de sinalizar a data, pretendeu refletir sobre o 

seu contributo para o futuro, nomeadamente para as ambiciosas metas de reciclagem e desvio 

de aterro, da Economia Circular, e de descarbonização do sistema energético. 

 

Foram oradores o Presidente da Direção da AVALER e Presidente do Conselho de Administração 

da Lipor e da Câmara Municipal de Póvoa do Varzim, Eng. Aires Pereira e o Dr. José Eduardo 

Martins, na qualidade de anfitrião e especialista em Direito do setor. Seguiu-se uma apresentação 

pelo Professor Jorge Vasconcelos sobre as transformações em curso no setor da energia e a sua 
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relação com a valorização energética de resíduos. 

 

 

 

Seguiu-se uma mesa redonda moderada pelo Eng. Tomás Serra, Vogal executivo da Valorsul, 

onde intervieram o Eng. Feliz Mil-Homens, com a visão nacional do setor, António Orrego, 

apresentando a situação em Espanha e Lighea Speziale, da CEWEP, caracterizando a situação atual 

europeia. 

 

Após debate, o conjunto de apresentações foi encerrado por João Esteves, project manager da 

Scanmetals, uma empresa inglesa especializada na recuperação de metais não ferrosos para 

reciclagem, a partir das escórias de incineração de resíduos, que apresentou as últimas 

tecnologias nessa área. 

 

Finalmente, na Sessão de Encerramento, o Doutor Nuno Lacasta, da Agência Portuguesa do 

Ambiente, reafirmou o importante papel da Valorização Energética num contexto de gestão 

integrada de resíduos, alertando, ao mesmo tempo para o problema de Portugal não conseguir 

atingir em 2020 as Metas a que se comprometeu. Enfatizou ainda a urgência de se desenvolver 

muito mais a valorização dos biorresíduos, pelo que importantes medidas se tomarão, 

brevemente, neste domínio. 
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Para mais informações, consulte o Portal da AVALER: http://www.avaler.pt/ 
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Sobre a LIPOR 

 

A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos 

produzidos pelos Municípios associados: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de 

Varzim, Valongo e Vila do Conde. 

 

A LIPOR trata anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos por 1 

milhão de habitantes. Sustentada nos modernos conceitos de gestão de RU, a LIPOR 

desenvolveu uma estratégia integrada de valorização, tratamento e confinamento dos RU, 

baseada em três componentes principais: Valorização Multimaterial, Valorização Orgânica e 

Valorização Energética, complementadas por um Aterro Sanitário para receção dos rejeitados e 

de resíduos previamente preparados.  

 

Ao assumir de forma clara que a gestão de resíduos é realizada na ótica do recurso, a LIPOR firma 

todos os esforços na sua valorização mais adequada, abordagem esta que tem por base a 

projeção de um modelo circular de negócios, e é sustentada por projetos demostrativos das 

práticas circulares de suporte. A atuação da Organização permite consolidar um 

posicionamento que se preconiza pela criação de valor no ciclo produtivo, caracterizado pela 

reintrodução do “resíduo” como “recurso” na cadeia de valor. 

A nível nacional, a LIPOR pretende ser impulsionadora da temática da Economia Circular, através 

da partilha de novas estratégias e procura de soluções mais eficazes. 
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Sobre a AVALER 

 

A AVALER - Associação de Entidades de Valorização Energética de Resíduos Sólidos Urbanos - é 

uma Associação sem fins lucrativos, que tem como associadas a Teramb - Empresa Municipal de 

Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira, EM; a ARM – Água e Resíduos da Madeira, S.A.; 

a Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto e a Valorsul – 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A. 

 

A AVALER tem por missão a promoção da sustentabilidade na gestão de resíduos urbanos e o 

apoio às suas Associadas na prossecução desse objetivo. 

 

É compromisso das Associadas da AVALER assegurar que as suas centrais operem com os mais 

elevados padrões de desempenho ambiental, no estrito respeito pela legislação nacional e 

comunitária, mediante a utilização das melhores técnicas disponíveis para o tratamento dos 

resíduos e para a produção de energia a partir de resíduos urbanos. 

 

É compromisso da  AVALER defender com frontalidade e transparência a sua visão estratégica 

para a gestão de resíduos urbanos, segundo a qual a reciclagem de qualidade e a valorização 

energética são opções complementares que, em conjunto, contribuem para evitar a deposição de 

resíduos urbanos em aterro, na procura de uma maior sustentabilidade e circularidade na gestão 

de resíduos. 

 


