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ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O 
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COMISSÃO ORGANIZADORA 

ENQUADRAMENTO 

LOCAL

Pedro Béraud, Sandra Jorge e Filipa Pires - Membros da Comissão Especializada de Águas 
Residuais da APDA (CEAR).

Em Portugal, o setor das lamas de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 
permanece como um dos setores que carece de uma urgente reformulação no seu 
funcionamento, uma vez que persiste uma significativa ausência de efetivo controlo do seu 
real destino final.

Apesar da existência de legislação muito específica para este setor, que teoricamente o rege de 
forma muito rígida, basta acompanhar o transporte e espalhamento das lamas de ETAR em 
solos agrícolas para que seja evidente a necessidade de intervenção urgente neste fluxo de 
resíduos.

Este setor tem revelado um forte dinamismo nos últimos anos das empresas licenciadas para 
este tipo de resíduos, ainda que se afigure como extremamente difícil a concretização dos 
indispensáveis investimentos neste setor sem uma reestruturação deste fluxo de resíduos, 
bem como a disponibilização de fundos comunitários dirigidos especificamente para esta 
área.

São igualmente conhecidas as alterações legislativas e estruturais que o Ministério do 
Ambiente, Ordenamento do Território e Energia tem vindo a apresentar, nomeadamente com 
a possível entrada em funcionamento de uma nova Sociedade Gestora de lamas a nível 
nacional, à semelhança do que já existe para outros fluxos de resíduos, ainda que tenha que ser 
adaptada para as especificidades muito próprias deste fluxo de resíduos. 

Destaca-se igualmente, na área das lamas de ETAR, os recentes Planos Estratégicos Nacionais 
para os setores da água e resíduos, nomeadamente: o “PENSAAR 2020” e o “PERSU 2020”, que 
definem de forma inequívoca o rumo que terá que ocorrer neste setor.

Por último, mas não menos importante, refira-se o compromisso para o Crescimento Verde, 
que inclui medidas específicas para o setor das lamas, mas que se antevê de muito difícil 
concretização, sem que se registe uma profunda alteração no modo de funcionamento deste 
setor.

No enquadramento anteriormente exposto, torna-se evidente a necessidade urgente de 
discutir o futuro que se pretende para o setor das lamas em Portugal, de forma clara, objetiva e 
transparente. Espera-se que este debate contribua para o esclarecer.
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PROGRAMA
09h00 Receção de participantes

09h15
Pedro Béraud (Coordenador da CEAR da APDA)
Nelson Geada (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)

10h00
Pedro Béraud (Coordenador da CEAR da APDA)

10h20 Pausa

10h40

Moderador: João Pedro Rodrigues (Presidente do Conselho de Administração da EGF)

Oradores: Carlos Martins (Gestor UNAPD da Águas de Portugal)
João Pereira (Diretor da Área dos Combustíveis Alternativos da Secil)
Nuno Lacasta (Presidente do Conselho Diretivo da APA)*
Patrícia Castro Gonçalves (Administradora da Gintegral)
Pedro Afonso de Paulo (Vogal da Direção da AEPSA)
Pedro Carteiro (Técnico do Centro de Informação da Quercus)
Sandro Conceição (Superintendente da Área Coprocessamento do Grupo 
Cimpor/Intercement)
Tiago Borges (Administrador Delegado da Ferrovial Serviços)

12h45 Questões

13h00

* A confirmar

SESSÃO DE ABERTURA

ENQUADRAMENTO
Gestão das lamas em Portugal. Perspetiva das Entidades Gestoras

MESA REDONDA
Evolução expectável para o setor das lamas de ETAR em Portugal

ENCERRAMENTO
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