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RU ? 

VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA NÃO É PARTE 
DO PROBLEMA, MAS PARTE DA SOLUÇÃO 

ponderado tendo em 
conta o investimento 
intensivo necessário: 
"falamos de pelo me-
nos 30 anos, embo-
ra algums estejam a 
funcionar há 50 anos", 
apontou. 
A professora da Fa-
culdade de Ciências e 
Tecnologia da Univer-
sidade Nova de Lisboa, 
Ana Silveira, lembra 
que para se cumprir as 
metas de reciclagem e 

ANA SILVEIRA, CARLSTEN SPOHN E FELIZ MIL-HOMENS DEBATERAM O FUTURO DA INCINERAÇÃO 
de deposição em aterro 

No painel dedicado à questão "Há espaço é parte do problema, mas é parte da so- em 2035 a incineração ficaria com uma 
para mais incineração?", Carlsten Spohn, lução. Nesta perpetiva considero que a fatia de 30 por cento. Mas a avaliação da 
vice-presidente da CEWEP, uma associa- valorização energética deve ser encarada necessidade de mais capacidade deve 
ção europeia de valorização energética como reciclagem térmica, sendo que con- ter em conta o impacto das novas metas 
de resíduos, salientou que no espaço da tribui para a redução dos impactos nos no que respeita à disponibilidade de ma-

 

União Europeia existem 441 unidades de solos, nos rios e nos oceanos", sublinhou. téria-prémia que justifique a vida útil de 
incineração de resíduos, que processam Na sua ótica a questão não deve ser se uma unidade: 20 a 30 anos; a capacidade 

cerca de 88 milhões de toneladas de re- devemos implementar este tipo de solu- disponível para utilização dos resíduos em 

síduos por ano. ção ou não, mas determinar que capaci- sistemas alternativos, nomeadamente em 

"A valorização energética de resíduos não dade será necessária Isso tem de ser bem processos industriais, além da capacidade  

prevista ou existente em países vizinhos. 

Para os 30 por cento seria necessária 
uma unidade com capacidade de 150 mil 

toneladas, concluiu. 
O professor do Instituto Superior Técnico 

e assessor da direção da AVALER, Feliz 
Mil-Homens, considera no entanto difí-
cil que se consiga reduzir a produção de 
resíduos, a avaliar pelo histórico nacional. 
Mais, o país carece de destinos finais para 
a valorização de resíduos, sendo que a 
valorização energética é uma alternativa 
ambientalmente sustentável. "O risco de 
sobrecapacidade em Portugal é pratica-
mante nulo, sublinhou ainda. 
Relativamente à perspetiva de utilização 
de resíduos por parte de outros setores, 
nomeadamente a indústria, lembra que 

isso já estava previsto nos anteriores do-

cumentos estratégicos, nomeadamente 
para os Combustíveis Derivados de Resí-

duos (CDR), e não chegou a verificar-se. 
A vida útil dos aterros em Portugal é de 

cerca de sete anos, lembra, pelo que o 

país deve rapidamente avançar com uma 

solução. LD 


