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EUREAU NEWS – APDA 

 

DIRETIVA QUADRO DA ÁGUA REUNIÃO CIS 

No dia 15 e 16 de dezembro de 2016, Carsten Schmidt (Do EU1) e Michael Bentvelsen 
estiveram presentes na reunião do Grupo de Trabalho de Químicos da DQA CIS. O 
tópico principal foram as substâncias prioritárias e a abordagem estratégica para 
com os fármacos. Os documentos estão disponíveis  aqui.

Já no dia 15 de dezembro Ovidiu Gabor (EU1) esteve presente no workshop sobre o 
art.4.7 da DQA organizado pelo grupo de trabalho ad hoc deste artigo. Os 
documentos estão disponíveis  aqui.

COMISSÃO EUROPEIA COOPERA SOBRE SEGURANÇA NAS INFRAESTRUTURAS 
DE ÁGUA.  

O Centro Comum de Investigação, bem como, a Direção 
Geral (DG) da Comissão Europeia para os Assuntos Internos 
e a de Ambiente coorganizaram um evento sobre 
“Segurança e Água Segura” (‘Water safety and security’) no 
dia 12 de dezembro em Bruxelas. A Vice-Presidente EurEau 
Dr.ª Claudia Castell-Exner realizou uma apresentação sobre 
a a experiencia nos serviços de Água em gestão de risco e 
gestão de crises. 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Uma  foi organizada pelo Centro Europeu de conferência de alto-nível sobre os ODS
Estratégia Política no dia 20 de dezembro em Bruxelas, com intervenções âncora 
como sua alteza a Rainha Mathilde da Bélgica, e os Vice-Presidentes da Comissão 

http://www.eureau.org/index.php/bodies?mid=18
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
http://ec.europa.eu/epsc/events/europes-response-to-sustainability-challenges_en
http://www.eureau.org
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Europeia, Frans Timmermans e Jyrki Katainen. A Comissão Europeia irá desenvolver 
os indicadores Europeus para medir o progresso dos resultados alcançados nos ODS. 
Irá ser lançada uma plataforma de stakeholders para alavancar o processo. Contudo 
a DG Ambiente não deverá se debruçar sobre indicadores relacionados com a Água 
antes de 2018. 

COOPERAÇÃO NATO/EUREAU 

No dia 15 de dezembro de 2016 a EurEau foi convidada 
pela NATO para fazer parte numa reunião de alto-nível, 
de forma a discutir a preparação e resiliência civil a 
crises. O Secretário-Geral Oliver Loebel apresentou as 
principais caraterísticas do setor da Água na Europa. 

Diretiva relativa à Qualidade da Água destinada a 
Consumo Humano: Workshop em materiais e produtos em 
contato com a água para consumo humano 

Este workshop teve lugar no dia 19 de janeiro de 2017 
para informar os stakeholders sobre as atividades da Comissão, da iniciativa dos 
quatro Estados Membro e das indústrias fornecedoras de materiais em contato com a 
Água para consumo humano. A Comissão enfatizou a vontade política de desenvolver 
um esquema de certificação de abrangência Europeia apesar de ainda ser necessário 
trabalho adicional sobre esta matéria. Será organizado um evento público no dia 18 
de maio de 2017 

FÁRMACOS E O AMBIENTE 

Podem encontrar  o relatório e apresentações do workshop organizado pela aqui
ONG Health Care Without Warm sobre este tópico. 

ECONOMIA CIRCULAR 

Relacionado com a Reutilização da Água, a Comissão Europeia deverá tornar público 
a breve trecho o relatório do Centro de Comum de Investigação sobre os requisitos 
mínimos de qualidade da água para reutilização em sistemas de irrigação/rega 
agrícola ou recargas de águas do solo. 

A Comissão lançou igualmente uma campanha para consciencializar para a 
importância da reutilização de Água e do qual a APDA será parceiro na sua 
disseminação. Pode ver o vídeo com a entrevista ao Presidente da EurEau, Bruno 
Tisserand . O comunicado de imprensa da Comissão pode ser consultado aqui  aqui.

 

https://noharm-europe.org/issues/europe/pharmaceuticals-environment-workshop?mc_cid=54d5129b4d&mc_eid=1f242a75f5
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/video/water-reuse-mitigating-water-scarcity/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_en.htm
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REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA 

Documento com a posição escrita aqui.   

NOTÍCIAS DOS MEMBROS 

Os nossos parceiros Dinamarqueses lançaram o seu último relatório de benchmarking 
e estatística  “Water in Figures”

DATAS IMPORTANTES  

8 de fevereiro: Será a Política Europeia para a Água à prova de Alterações 
Climáticas? “Is EU Water Policy Climate-Change-Proof?” – EurEau President Bruno  
Tisserand  

27 de março: Reunião do Grupo de especialistas sobre a Diretiva relativa à Qualidade 
da Água destinada a Consumo Humano – EurEau Vice-Presidente Dr.ª Claudia 
Castell-Exner   

15 a 17 de maio:  – conferência em Viena IWA Performance Indicators

18 de maio: Simpósio sobre materiais e produtos em contato com a água para 
consumo humano, em Bruxelas 

6 a 9 de junho: ASTEE em Liege, Bélgica  

20 a 22 de junho:  IWA – conferência em Trondheim 

Veja mais eventos aqui e em  www.eureau.org  .

 

 

http://eureau.org/administrator/components/com_europublication/pdf/06495f6d02b50fbea793c64fe224c391-20170123-EurEau-position-paper-on-consumption-reduction--fin-.pdf
http://www.e-pages.dk/danva/200/
https://www.iwa-pi2017.org/
http://eureau.org/index.php/events/117-astee-96th-annual-conference
https://www.ntnu.edu/lesam2017
http://eureau.org/index.php/events?view=list
http://www.eureau.org/

