Esclarecimento
Relativo ao pedido de Alteração Substancial à
Licença Ambiental n.º 540/1.0/2015 do operador:
CELTEJO – Empresa de Celulose do Tejo, S.A.

APA, 25 de junho de 2018

1. ENQUADRAMENTO
A CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo, S.A. é uma instalação existente que
desenvolve a atividade de fabricação de pasta kraft branqueada, pelo que se encontra
abrangida pelo Decreto-Lei n.º 127/2013 (Diploma REI), de 30 de agosto, e Declaração
de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro. A consulta pública decorre ao abrigo
do artigo 39.º do referido Decreto-Lei.
O “Tejo Project 2018”, cujo proponente é a CELTEJO - Empresa de Celulose do Tejo,
S. A., foi considerado Projeto de Interesse Nacional (PIN 232), correspondendo a um
investimento no valor 85 277 464,72 milhões de euros, e inclui, como solicitado pela
empresa, um aumento da capacidade instalada em cerca de 18% face à capacidade
instalada que consta na atual Licença Ambiental n.º 540/1.0/2015, de 09 de janeiro, e
um conjunto de novos equipamentos, nomeadamente uma Nova Caldeira de
Recuperação, com uma potência térmica de 216,9 MWt, e uma nova Estação de
Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI) que inclui uma etapa de tratamento
de ultrafiltração por membranas.
O projeto supramencionado deu origem a um pedido de alteração substancial à atual
Licença Ambiental, que agora se coloca em Consulta Pública.

2. AUMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA
Relativamente ao aumento de capacidade instalada solicitado pela empresa, de
720 tSA/dia para 849 tSA/dia (ou de 262 800 tSA/ano para 310 000 tSA/ano), esse
aumento corresponderia a um aumento da carga poluente do efluente a rejeitar na
Albufeira de Fratel, pelo que tendo em consideração a diminuição da capacidade de
carga do meio recetor, a degradação da qualidade de água e consequentes episódios
de depleção total do oxigénio dissolvido na coluna da água na mencionada Albufeira
de Fratel, são claros indicadores de excesso de matéria orgânica por degradar no meio
aquático, tornando premente a necessidade de reduzir significativamente as cargas
afluentes a esta massa de água de forma a permitir atingir os objetivos ambientais
definidos no Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste
(PGRH 5) aprovado pela RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificado e
republicados através pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 novembro.
Assim sendo, e face ao exposto em epígrafe, a capacidade instalada que esteve na
base da emissão da nova Licença de Rejeição de Águas Residuais foi de 720 tSA/dia.
Desta forma, esta Agência esclarece que a decisão a emitir no âmbito do
Licenciamento Ambiental terá como base a mesma capacidade instalada que esteve na
base da emissão da nova Licença de Rejeição de Águas Residuais, ou seja 720 tSA/dia,
o que corresponde a 262 800 tSA/ano.
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