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EUREAU NEWS – APDA 

 

O “ROADMAP” DA ABORDAGEM ESTRATÉGICA PARA OS FÁRMACOS NO 
AMBIENTE. 

A Comissão Europeia adotou um há muito esperado roteiro sobre a abordagem 
estratégica para os fármacos no Ambiente Pode submeter o seu feedback sobre o . 
roteiro aqui até 26 de maio de 2017. A EurEau irá fazer a sua contribuição baseada 
nas suas posições escritas já anteriormente partilhadas. A Comissão irá lançar um 
período de doze semanas para consulta pública, antes do final de junho para 
envolver o maior espectro de stakeholders relevantes possíveis. 

A Comissão Europeia publicou ainda, o seu relatório do workshop sobre o 
desenvolvimento de uma abordagem estratégica sobre poluição de água por 
substâncias, que foi criado em setembro de 2014 e está disponível aqui. 

EUREAU CONTRIBUI PARA O ESTUDO SOBRE MICROPLÁSTICOS DA COMISSÃO 
EUROPEIA 

Como reportado previamente, EurEau disponibilizou inputs detalhados para o estudo 
promovido pela Comissão Europeia sobre microplásticos adicionados 
intencionalmente a produtos como cosméticos, produtos de cuidados pessoais, tintas e 
detergentes.   

Num  para a DG Ambiente analisa-se microplásticos gerados durante projeto paralelo
o ciclo de vida de produtos de plástico (Ou seja, não intencionalmente adicionados). 
Entretanto a EurEau terá contacto direto com os consultores. A consulta pública, um 
workshop geral e uma sessão com especialistas sobre a matéria estão igualmente 
planeados. Esta última iniciativa deverá se debruçar sobre a temática de se as 

http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Finitiatives%2Fares-2017-2210630_en&t=NjNhMjc0MzFmMDE0NzU2MWI0YTU4NTlhYmQxYzBjMmZjOGVkOTFjNiwxVmgxdVpPUA%3D%3D&b=t%3ArzI5voOBrSj48QhKKJ4SUw&p=http%3A%2F%2Feureauwaternews.tumblr.com%2Fpost%2F160260496278%2Feureau-newsletter-edition-13&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Finitiatives%2Fares-2017-2210630_en&t=NjNhMjc0MzFmMDE0NzU2MWI0YTU4NTlhYmQxYzBjMmZjOGVkOTFjNiwxVmgxdVpPUA%3D%3D&b=t%3ArzI5voOBrSj48QhKKJ4SUw&p=http%3A%2F%2Feureauwaternews.tumblr.com%2Fpost%2F160260496278%2Feureau-newsletter-edition-13&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.eumicroplastics.com%2F&t=NGNkZTRiYmQ0YzViNWQwOWIzNmM3NTZlMmUwZWU3YjEyNGNiZDQzNSwxVmgxdVpPUA%3D%3D&b=t%3ArzI5voOBrSj48QhKKJ4SUw&p=http%3A%2F%2Feureauwaternews.tumblr.com%2Fpost%2F160260496278%2Feureau-newsletter-edition-13&m=1
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infraestruturas de tratamento de águas e saneamento serão uma solução adequada 
para a remoção de microplásticos de ambientes marinhos. 

DIRETIVA DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (DWD) 

Estamos a preparar a EurEau para uma resposta ao ACTEON – estudo e avaliação 
de impacto sobre a revisão da DWD. Os membros da Assembleia Geral da EurEau 
irão discutir este assunto especificamente na reunião de 11 a 12 de maio em Paris. 

UNIÃO PARA O MEDITERRÂNEO ADOTA AGENDA PARA A ÁGUA 

Os Ministros responsáveis pelo setor da Água dos Estados membro da União para o 
mediterrâneo adotaram a Agenda para a Água da região do mediterrâneo em Malta 
no passado dia 27 de abril. Para saber mais consulte a Declaração Ministerial 

 conjunta.

REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA 

Na quarta-feira 5 de abril, Bertrand Vallet do Secretariado da EurEau participou 
num workshop organizado pela DG REGIO sobre os 
impactos territoriais dos Requisitos mínimos de qualidade 
para a reutilização de Água em irrigações agrícolas e 
recargas de aquíferos. Especialistas de diferentes regiões 
Europeias falaram sobre as suas experiências, o que 
permitirá à Comissão Europeia melhor avaliar o impacto 
da proposta a um nível regional. O relatório será um dos 
elementos da medição do impacto da futura proposta 
legislativa sobre reuso de Água. 

PARCERIA EUROPEIA DE INOVAÇÃO PARA A ÁGUA. 

O Grupo de acompanhamento de alto nível da Parceria Europeia de Inovação para a 
Água, reuniu no dia 7 de abril de Bruxelas. A discussão principal centrou-se nas 
condições de longo prazo e nas futuras políticas de suporte à inovação para a Água. 

ATLAS URBANO DA ÁGUA NA UNIÃO EUROPEIA  

A Comissão Europeia publicou o primeiro Atlas Urbano da 
Água na Europa. Esta Publicação mostra o quão diferente são 
as escolhas de gestão de água na europa, tal como outros 
fatores, como a gestão de resíduos, as alterações climáticas e 
até as nossas preferências de alimentação, afetam a longo 
prazo a sustentabilidade do uso de água nas nossas cidades. 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fufmsecretariat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FMinisterial-Declaration-on-Water_Union-for-the-Mediterranean.pdf&t=MzVlZDdhMmU1ZTdhZGYzMDE3OTg0MmZlZWE4MGJmYzkzYWI3MTgwNywxVmgxdVpPUA%3D%3D&b=t%3ArzI5voOBrSj48QhKKJ4SUw&p=http%3A%2F%2Feureauwaternews.tumblr.com%2Fpost%2F160260496278%2Feureau-newsletter-edition-13&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fufmsecretariat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FMinisterial-Declaration-on-Water_Union-for-the-Mediterranean.pdf&t=MzVlZDdhMmU1ZTdhZGYzMDE3OTg0MmZlZWE4MGJmYzkzYWI3MTgwNywxVmgxdVpPUA%3D%3D&b=t%3ArzI5voOBrSj48QhKKJ4SUw&p=http%3A%2F%2Feureauwaternews.tumblr.com%2Fpost%2F160260496278%2Feureau-newsletter-edition-13&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fbookshop.europa.eu%2Fen%2Furban-water-atlas-for-europe-pbLB0416950%2F%3Bpgid%3DGSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD0000LZrtx5_B%3Bsid%3Dxdc5-bgllME5-eDYP7enXtoAwgQ_Kr_2wwQ%3D%3FCatalogCategoryID%3Dr2AKABstX7kAAAEjppEY4e5L&t=NDMyMzk3YjBiMzA0MWNiOTdlYmQwZDkzYWNjMzhiMzNiMGE2YjkzNywxVmgxdVpPUA%3D%3D&b=t%3ArzI5voOBrSj48QhKKJ4SUw&p=http%3A%2F%2Feureauwaternews.tumblr.com%2Fpost%2F160260496278%2Feureau-newsletter-edition-13&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fbookshop.europa.eu%2Fen%2Furban-water-atlas-for-europe-pbLB0416950%2F%3Bpgid%3DGSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD0000LZrtx5_B%3Bsid%3Dxdc5-bgllME5-eDYP7enXtoAwgQ_Kr_2wwQ%3D%3FCatalogCategoryID%3Dr2AKABstX7kAAAEjppEY4e5L&t=NDMyMzk3YjBiMzA0MWNiOTdlYmQwZDkzYWNjMzhiMzNiMGE2YjkzNywxVmgxdVpPUA%3D%3D&b=t%3ArzI5voOBrSj48QhKKJ4SUw&p=http%3A%2F%2Feureauwaternews.tumblr.com%2Fpost%2F160260496278%2Feureau-newsletter-edition-13&m=1


 

 3 

Neste Atlas estão presentes “folhas de rosto” de mais de 40 cidades Europeias e de 
regiões com um nível de detalhe elevado. Consulte aqui o Atlas Urbano da Água na 
Europa 

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTOS SUSTENTÁVEL DA ONU 

O Comité Executivo da EurEau, reunido em Copenhaga a 26 de abril, teve a honra 
de receber o Deputado do Parlamento Dinamarquês Kirsten Brosbol, antiga Ministra 
do Ambiente e atual Presidente da Comissão Parlamentar dos ODS. Num discurso 
inspirador, apresentou a sua visão em como os serviços de Água devem contribuir 
para a implementação das metas da Agenda 2030 na Europa e em Países Parceiros. 

NOTÍCIAS DOS MEMBROS (WATER UK) 

O Mercado de retalho não-doméstico da água foi liberalizado 
na Inglaterra. Isto significa que cerca de 1.2Milhões de 
negócios e organizações em Inglaterra podem agora escolher 
quem faz a sua faturação e serviço de apoio ao cliente, etc… 
A sua água contudo ainda vem do vendedor geral 
(“grossista”) (exemplo: Thames Water, United Utilities). 

A Water UK, levou a cabo um enorme projeto de forma a 

promover a abertura do mercado e garantir que os negócios 
estavam sensibilizados para a poupança que poderiam obter 
com esta mudança. A campanha foi feita através das redes 
sociais, LinkedIn e publicidade na Internet, alcançando uma audiência potência de 5.5 
Milhões de pessoas tendo sido um exemplo de sucesso neste tipo de campanhas de 

sensibilização. Os materiais dessa campanha estão disponíveis 
em: www.open-water.org.uk . 

No dia 11 de abril, Bruno Tisserand e Oliver Loebel reuniram 
com o novo responsável da WATER UK, Michael Roberts 
para debater o Brexit e o setor da água. 

De saída da Water UK está Neil Dhot, que muitos de vós 
conhecem pelo trabalho na EurEau especialmente como 

Secretário-geral Interino da EurEau em 2015-2016. A ele 
desejamos as maiores felicidades. 

 

 

 

Neil Dhot 

Michael Roberts 

http://www.open-water.org.uk/
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DATAS IMPORTANTES  

15-17 de maio: Conferência da IWA - Indicadores de performance em Viena 

18 de maio: Simpósio sobre materiais e produtos em contacto com a água para 
consumo humano, em Bruxelas. Mais  aqui.

18-19 de maio:  em Aarhus Conferência Anual da DANVA

24-26 de maio: AEAS – A XXXIV edição das  conferências técnicas.

Pode ver a listagem de eventos Europeus aqui.  

Se quiser saber mais sobre as atividades da EurEau de 2016 clique aqui para aceder à 
 Revisão Anual.

 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.iwa-pi2017.org%2F&t=MjNhMDVjMDA4NmJmMzcxODk3OGM2YzAwMjkxMGYwMjczMmU0ZTZhYywxVmgxdVpPUA%3D%3D&b=t%3ArzI5voOBrSj48QhKKJ4SUw&p=http%3A%2F%2Feureauwaternews.tumblr.com%2Fpost%2F160260496278%2Feureau-newsletter-edition-13&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Feureau.org%2Findex.php%2Fevents%2F146-materials-and-products-in-contact-with-drinking-water-3&t=NTQxYzZhOWMxNWI2ZmNlMWRiZDk1YmVlOGFiYjk5ZDU3NTk5Y2Y4NywxVmgxdVpPUA%3D%3D&b=t%3ArzI5voOBrSj48QhKKJ4SUw&p=http%3A%2F%2Feureauwaternews.tumblr.com%2Fpost%2F160260496278%2Feureau-newsletter-edition-13&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.danva.dk%2FArrangementer%2F%25C3%2585rsm%25C3%25B8de-2017.aspx&t=Njg2ZjVmMDc1NzFlNjdiMTllZTc3Y2M5OGI3YTRlMzg4OTNkMzNjOCwxVmgxdVpPUA%3D%3D&b=t%3ArzI5voOBrSj48QhKKJ4SUw&p=http%3A%2F%2Feureauwaternews.tumblr.com%2Fpost%2F160260496278%2Feureau-newsletter-edition-13&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Feureau.org%2Findex.php%2Fevents%2F147-aeas-technical-conferences&t=MWVlYjk3YTBmODBjMzc2ZWI5Y2JmMzM5MTgzNTRlZmVmZmU5NGQyYiwxVmgxdVpPUA%3D%3D&b=t%3ArzI5voOBrSj48QhKKJ4SUw&p=http%3A%2F%2Feureauwaternews.tumblr.com%2Fpost%2F160260496278%2Feureau-newsletter-edition-13&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Feureau.org%2Fadministrator%2Fcomponents%2Fcom_europublication%2Fpdf%2F1b860877e67a3d1b1ad69500d595baad-559-EurEau-2016-draft5-150dpi-final.pdf&t=MTgxNjE5ZGY5OGEwYTk0ZjBhNDljYTVlMTNlYWJmZmEzZWFlYmEzMCwxVmgxdVpPUA%3D%3D&b=t%3ArzI5voOBrSj48QhKKJ4SUw&p=http%3A%2F%2Feureauwaternews.tumblr.com%2Fpost%2F160260496278%2Feureau-newsletter-edition-13&m=1
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