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Dr. Khaled Fahmy, Ministro do Ambiente, disse que a linha de combustível 

da Ameriyah Cement Company pretende atingir 20% de alternativa térmica 

através da utilização de 70 mil toneladas por ano de combustíveis alternativos, no âmbito do plano da 

empresa para reduzir a sua dependência do uso de combustíveis fósseis. 

Dr. Khaled Fahmy, the Minister of Environment, said that the fuel line of Ameriyah Cement 

Company aims to achieve 20% of alternative energy through the use of 70,000 tons per year of 

alternative fuels with the framework of the company's plan to reduce its dependence on the use of 

fossil fuel. 

 

Isto aconteceu durante a abertura da linha, na terça-feira, na presença de Suad Khouly, Vice-Governador de 

Alexandria, os Embaixadores de Portugal Dra. Madalena Fisher e do Brasil no Cairo, um número de 

representantes do Parlamento e do Governo, além de uma série de representantes das AEEE. 

This happened during the opening of the production line, on Tuesday, with the presence of Suad 

Khouly, Vice-Governor of Alexandria, the Ambassadors of Portugal, Dra. Madalena Fisher, and 

Brazil in Cairo, representatives of the Parliament and Government, as well as representatives of the 

AEEE. 

 

No centro deste importante progresso está a Biovia, empresa Portuguesa com sede em Coimbra, que efetuou 

um investimento superior a 1.000.000€ na linha de produção de RDF através da sua associada TPF, para 

garantir o abastecimento a esta fabrica de produção de cimento.  

Biovia is in the center of this important progress, a Portuguese company established in Coimbra, who 

made an investment of € 1,000,000 in the RDF production line, through its local subsidiary TPF, to 

ensure the supply to this cement production plant. 

 

Miguel Silva, Administrador da Biovia, S.A., afirmou que o sucesso desta iniciativa deve-se ao facto de em 

Portugal existir uma grande experiência na preparação de RDF para a indústria cimenteira, onde atualmente 

já se reduz em 50% a utilização de combustível fóssil. 

Miguel Silva, Biovia’s Director, said that the success of this initiative is due to the fact of the large 

experience in the preparation of RDF in Portugal for the cement industry, where currently the use of 

fossil fuel is already reduced by 50%. 
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De facto é a dependência do uso de combustíveis fósseis que este projeto pretende alterar, sendo objetivo 

inicial substituir 20% do combustível através da utilização de residuos domésticos classificados e pneus 

usados, além de biomassa quando necessário. Para além disso, o uso de combustíveis alternativos permite 

reduzir a quantidade de lixo que está a ser encaminhado para aterros, assim como reduzir as emissões 

atmosféricas resultante da queima a céu aberto de tais resíduos. 

In fact, this project want to change the dependence of fossil fuels, with the initial goal to replace 20% 

of fuel through the use of classified household waste and used tires, beyond biomass when required. In 

addition, the use of alternative fuels reduces the amount of waste being sent to landfills, and reduces 

the resulting air emissions from open burning of such waste. 

 

A 

visita à linha de combustível alternativo incluiu uma apresentação de projetos de saúde ocupacional e 

segurança ambiental, uma apresentação detalhada do projeto sobre o uso de combustíveis alternativos e a 

exibição de um documentário sobre os passos a implementar, assim como uma apresentação sobre o projeto 

de redução da poluição industrial. 

The visit to the alternative fuel line has included a presentation of an occupational health projects and 

environmental safety, a detailed presentation of the project concerning the use of alternative fuels and 

the exhibition of a documentary about the implementation steps, as well as a presentation of the 

project to reduce industrial pollution. 

 


