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3 de outubro de 2018 

 

 
 

 

AVALER e AEVERSU assinam Protocolo de Colaboração de abrangência ibérica 

 

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

Urbanos e a AEVERSU - Associação Espanhola de Valorização Energética de Resíduos 

assinaram hoje, dia 3 de outubro, um Protocolo de Colaboração para a dinamização de um 

conjunto de iniciativas para a promoção da moderna Gestão de Resíduos, de uma Valorização 

Energética que evite a deposição indevida de resíduos em Aterro e para potenciar as estratégias 

da Economia Circular. 

 

O protocolo foi assinado pelo Presidente da AVALER, Eng. Aires Pereira e pelo Eng. Rafael 

Guinea, Presidente da AEVERSU, tendo a cerimónia sido presidida pelo Senhor Secretário de 

Estado do Ambiente, Eng. Carlos Martins. 

Esta cerimónia contou ainda com a presença do Presidente da CEWEP - Confederação 

Europeia das Entidades de Valorização Energética de Resíduos, Paul de Bruycker. 

 

Numa perspetiva de que juntos somos mais fortes, este Protocolo entre a AVALER e a AEVERSU 

vai permitir unir esforços e vontades de gestores e estruturas técnicas e de operação de 15 

centrais de valorização energética de resíduos de Portugal, Espanha e Andorra. 
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Este diálogo entre as duas Associações Ibéricas permitirá um trabalho concertado para a 

valorização, anual, de um modo ambientalmente apropriado, de mais de 3,5 milhões de 

toneladas de resíduos. 

 

De facto, só em Portugal, nos últimos dezoito anos, esta tecnologia foi responsável pelo desvio 

de aterro e pela valorização de mais de 18 milhões de toneladas de resíduos urbanos, o que 

equivale a cerca de 4 anos da produção total de resíduos urbanos de Portugal. 

 

Com a assinatura deste Protocolo daremos mais um passo para que a Valorização Energética 

seja encarada por todos (Decisores Políticos, Técnicos e Cidadãos), como uma forma de 

valorização fundamental para um sistema de gestão de resíduos moderno, eficiente, eficaz, 

sustentável e promotor efetivo da Economia Circular. 
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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, constituída ao abrigo do direito privado em 19 de 

dezembro de 2005 pelas entidades gestoras dos resíduos sólidos urbanos de Lisboa, Porto e 

Madeira. Em 2017 deu-se a adesão da entidade responsável pela gestão de resíduos na Ilha 

Terceira da Região Autónoma dos Açores. Assim, a AVALER 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 é uma associação de âmbito nacional que 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. 

 

www.avaler.pt 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijtIqY0brdAhVHLBoKHcflDZ8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.esgra.pt/teramb/&psig=AOvVaw1KibZOxbzyMcPQiD49S-9U&ust=1537019287681782
http://www.avaler.pt/


 

 

 

 

 

 

 
Para mais informações: 

Departamento de Educação, Comunicação e Marketing 

Tel. 229 770 100 

Consultar o Portal www.lipor.pt 
 

 

4 

 

 
 

Sobre a AEVERSU 

 

 

A Associação Espanhola de Valorização Energética de Resíduos (AEVERSU) reúne onze 

empresas - dez em Espanha e uma em Andorra - que utilizam a Valorização Energética para a 

gestão de resíduos urbanos, produzindo energia e evitando a sua deposição em aterro. 

 

Na AEVERSU e no âmbito de uma gestão sustentável dos resíduos, estamos convencidos de 

que a recuperação de energia é um instrumento para cumprir uma das sete iniciativas básicas 

da União Europeia para o ano de 2020: a utilização eficaz dos recursos. 

 

Na AEVERSU acreditamos que a recuperação de energia não é nem nunca foi uma alternativa 

à reciclagem, é o seu complemento. As experiências nos países da União mais ambientalmente 

avançados mostram que os países que mais reciclam são também os que mais incineram e, por 

isso, são os que menos gastam, atingindo alguns o objetivo zero que, hoje em dia, já não é uma 

quimera. A mensagem da AEVERSU é muito clara: recuperarmos e reciclarmos tudo o que 

pudermos e aproveitamos o resto da melhor maneira. 

 

Ou seja, a Valorização Energética é uma peça fundamental para a mudança de paradigma de 

um conceito linear – usar e deitar fora – para um conceito circular – usar e reutilizar – tendo 

sempre presente a hierarquia da Gestão de Resíduos. 

 

A AEVERSU tem trabalhado continuamente para melhorar os processos e cumprir 

escrupulosamente as medidas de proteção ambiental previstas das centrais de Valorização 

Energética. 

 

www.aeversu.org 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijtIqY0brdAhVHLBoKHcflDZ8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.esgra.pt/teramb/&psig=AOvVaw1KibZOxbzyMcPQiD49S-9U&ust=1537019287681782
http://www.aeversu.org/

