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11.. IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

O presente relatório constitui o Resumo Não Técnico (RNT) que faz parte integrante

do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Central de Biomassa que a EDP

PRODUÇÃO - BIOELÉCTRICA, SA, doravante designada de EDP BIOELÉTRICA,

pretende instalar para a produção de energia elétrica a partir de biomassa a localizar

na freguesia e concelho de Vila Velha de Rodão do distrito de Castelo Branco, mais

precisamente no interior do perímetro industrial da CELTEJO – EMPRESA DE

CELULOSE DO TEJO, SA.

A CELTEJO irá instalar uma Nova Caldeira de Recuperação passando a atual caldeira

de recuperação e após a sua reconversão para leito fluidizado a ser utilizada como

caldeira da Central de Biomassa.

O EIA pretende identificar e analisar os possíveis impactes resultantes da implantação

deste novo Projeto na CELTEJO, no sentido de otimizar a sua compatibilização com o

meio ambiente.

O EIA foi elaborado em fase de Projeto de Execução em conformidade com o

(Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro) que estabelece o Regime Jurídico da

Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) e as alterações introduzidas pelos Decretos-

lei nº 47/2014, de 24 de Março e 179/2015, de 27 de Agosto.

O RNT resume e traduz numa linguagem não técnica os aspetos mais relevantes

contidos no EIA.

22.. PPRROOPPOONNEENNTTEE

O proponente é a EDP PRODUÇÃO – BIOELÉTRICA, SA.

Esta empresa tem como atividade a produção de energia elétrica a partir de fontes de

energia renovável, biomassa florestal.

A nova Central de Biomassa irá entrar em funcionamento a partir de Dezembro de

2019, estando previsto o início dos trabalhos de construção para Junho de 2017.
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A Nova Caldeira de Recuperação a ser implantada pela CELTEJO entrará em

funcionamento em Maio de 2018, sendo a entidade responsável pelo Projeto de

produção de energia a partir da Nova Caldeira de Recuperação a CELTEJO

33.. QQUUEEMM SSÃÃOO AA AAUUTTOORRIIDDAADDEE DDEE AAIIAA EE AA EENNTTIIDDAADDEE
LLIICCEENNCCIIAADDOORRAA??

De acordo com o quadro legal de licenciamento deste tipo de atividades de produção

de energia elétrica a partir de biomassa florestal residual, assim como de licor negro a

Entidade Coordenadora do Licenciamento é a Direção Geral de Energia e Geologia

(DGEG).

Em termos do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, a Autoridade de

Avaliação de Impacte Ambiental é a Agência Portuguesa do Ambiente.

44.. EEMM QQUUEE CCOONNSSIISSTTEE OO PPRROOJJEETTOO??

CENTRAL DE BIOMASSA

A Central de Biomassa a instalar em Vila Velha do Rodão será uma instalação

dedicada à produção de energia elétrica a partir de biomassa florestal residual.

Esta Central de Biomassa permitirá a produção de cerca de 214 GWh/ano de energia

elétrica a partir de biomassa florestal residual. Este projeto será implantado no interior

do perímetro industrial da CELTEJO em área já impermeabilizada e irá ocupar uma

área de cerca de 4 800 m2 de área coberta (edifício de receção de biomassa com

3 100 m2, edifício para albergar a turbina/gerador da central de biomassa, assim como,

os quadros elétricos com 1 700 m2).

A Central de Biomassa irá laborar 24 horas/dia, 7 dias por semana, tendo em

consideração as paragens para manutenção, irá laborar cerca de 350 dias/ano.

Receção da biomassa

A biomassa florestal residual recebida, cerca de 350 000 ton/ano, resultante da

limpeza das áreas florestais vem já triturada e é recebida numa fossa de biomassa.
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Desta fossa de receção de biomassa, através de um tapete transportador a biomassa

é conduzida para um silo de armazenamento geral da biomassa com a capacidade de

cerca de 15 000 m3.

De seguida, com a ajuda de um tapete transportador, a biomassa florestal é enviada

para 2 silos de armazenamento diário com a capacidade de 75 m3 cada, a partir dos

quais se faz a alimentação à caldeira.

Caldeira de biomassa

A caldeira de biomassa a utilizar neste projeto será a caldeira de recuperação

existente na CELTEJO e que vai ser desativada a curto espaço de tempo. A EDP

BIOELÉTRICA tomou a decisão de reconverter esta caldeira para “leito fluidizado” que

é um sistema de queima mais eficiente quando o combustível utilizado é a biomassa.

A queima da biomassa florestal residual na caldeira permitirá a produção de vapor de

alta pressão que posteriormente será expandido numa turbina de vapor com

condensação acoplada a um gerador elétrico que permitirá a produção de energia

elétrica que será injetada na rede do Sistema Elétrico de Serviço Público.

CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO

A Nova Caldeira de Recuperação da CELTEJO será implantada em espaço contiguo à

Central de Biomassa e permitirá o aproveitamento do licor negro para produção de

energia elétrica pela sua utilização como combustível, permitindo à CELTEJO a

produção de energia para o processo sem recurso ao consumo de combustíveis

fósseis (gás natural e fuelóleo).

Esta nova caldeira de recuperação está associada a uma turbina e gerador e permitirá

a produção de energia elétrica para autoconsumo por parte da CELTEJO, cerca de

263 GWh/ano.

O projeto da Nova Caldeira de Recuperação será implantado em área já

impermeabilizada e terá uma área coberta de cerca de 1 100 m2 referente ao edifício

de apoio e ao edifício da turbina/gerador. Esta instalação irá laborar em contínuo.
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TRATAMENTO DE GASES

Os gases resultantes da queima de biomassa são enviados para um sistema de

tratamento de gases constituído por filtros eletrostáticos sendo posteriormente

lançados para a atmosfera a partir de uma chaminé com 100 m de altura. A nova

caldeira de recuperação também terá um sistema de tratamento de gases e uma

chaminé dedicada com 100 m de altura.

As emissões de gases após tratamento cumprem os requisitos legais definidos pela

Comunidade Europeia como sendo os valores de referência pela utilização das

melhores tecnologias de queima e tratamento designados de “BREF´s”.

Nestes Projetos serão implementadas as Melhores Técnicas Disponíveis do sector

(MTD’s). Estas técnicas estão devidamente identificadas em documentos de referência

da Comissão Europeia onde são descritas um conjunto de medidas de melhoria

ambiental.
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Espapaço de Atividades Económicas Fonte: PDM Câmara Municipal de VVR

Figura 01 – Implantação dos Projetos no interior da Celtejo
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55.. PPOORRQQUUEE SSUURRGGEE EESSTTEE PPRROOJJEETTOO??

O Projeto da Central de Biomassa, insere-se na estratégia definida para a política

energética nacional, pelo facto de ser um Projeto que permitirá produção de energia

elétrica a partir da valorização energética de biomassa florestal, isto é, produção de

energia elétrica a partir de fontes renováveis.

Prevendo-se um investimento de cerca de 50 milhões de euros e um volume anual de

vendas (energia elétrica) de cerca de 20 milhões de euros, este projeto irá também

contribuir significativamente para otimizar a recolha de biomassa florestal residual e a

limpeza das matas, quer das propriedades do Grupo ALTRl (exploradas pela Altri

Florestal), quer de terceiros, com a consequente redução efetiva dos incêndios.

A Nova Caldeira de Recuperação surge como uma necessidade de otimização do

processo de produção de pasta e como garantia do cumprimento dos BREF´s do

sector da pasta de papel.

66.. PPOORRQQUUEE SSUURRGGEE AA NNEECCEESSSSIIDDAADDEE DDEE AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO DDEE
IIMMPPAACCTTEE AAMMBBIIEENNTTAALL??

A Central de Biomassa a implantar em Vila Velha do Rodão terá uma capacidade

instalada de 99,8 MWt.

A Caldeira de Recuperação terá uma capacidade instalada de 216,9 MWt.

Conforme Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-lei

nº 151-B/2013, de 31 de Outubro, que refere que projetos de “Instalações industriais

destinadas à produção de energia elétrica, de vapor e de água quente (não incluídas

no anexo I)” com capacidade instalada superior ou igual a 50 MW, carecem de

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

O estudo de impacte ambiental foi elaborado durante o período de Julho a Setembro

de 2016.
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77.. OONNDDEE SSEERRÁÁ IIMMPPLLAANNTTAADDOO OO PPRROOJJEETTOO??

O Projeto será implantado na Região Centro; na Comunidade Intermunicipal da Beira

Baixa, mais concretamente na freguesia e concelho de Vila Velha do Ródão, distrito de

Castelo Branco.

A área prevista para implantação do Projeto é no interior da atual unidade industrial da

CELTEJO, espaço que está identificado no Plano Diretor Municipal como área

urbanizada de Atividades Económicas, conforme se pode visualizar na Figura 01.

88.. CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO DDOO LLOOCCAALL DDEE IIMMPPLLAANNTTAAÇÇÃÃOO DDOO
PPRROOJJEETTOO

O Projeto será implantado em Espaço de Atividades Económicas, mais precisamente

no interior do perímetro industrial da CELTEJO. Esta área, em termos de Plano Diretor

Municipal, está definida como de alocação industrial para desenvolvimento e

crescimento económico do concelho.

As características geológicas foram analisadas e conclui-se que a zona onde assenta

o projeto se denomina de Arcoses da Beira Baixa. Estas formações encontram-se em

ambos os lados do rio Tejo. As sondagens efetuadas mostram que a compacidade das

formações arcósicas, e portanto a melhoria das respetivas características de

resistência mecânica, aumentam rapidamente com a profundidade. Na área não estão

identificados quaisquer valores geológicos com interesse científico ou cultural nem

recursos geológicos com interesse económico.

Em termos hidrogeológicos, a área do projeto está integrada no maciço antigo

constituído por rochas duras de xistos, grauvaques e quartzitos onde o fluxo

subterrâneo se processa basicamente pelas fraturas.

O tipo de solos que se encontram na envolvente da área em estudo apresentam

características que variam entre limitações acentuadas a limitações muito severas,

suscetível de utilização agrícola pouco intensiva a não suscetível de atividade agrícola

e com riscos de erosão elevados a muito elevados. O solo previamente existente foi

intervencionado na altura da instalação da CELTEJO e outras unidades existentes.
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Em termos das áreas regulamentares identificadas no Plano Diretor Municipal da

Câmara de Vila Velha de Rodão verifica-se que a área de implantação da Central de

Biomassa enquadra-se em “Espaço de Atividades Económicas”, mais concretamente

para o uso de Estabelecimentos Industriais.

Uma vez que o Projeto se localiza numa área industrial, esta não apresenta grande

relevância em termos de biodiversidade. Dentro do perímetro industrial toda a área

vedada encontra-se completamente desmatada, sem vegetação, logo sem interesse

florístico. De facto, o grau de perturbação desta área leva a que tenha um interesse

muito reduzido para a fauna selvagem e também não se localiza nem está próxima de

qualquer área classificada.

A área envolvente do projeto apresenta povoamentos florestais de eucalipto, pinheiro-

bravo), sobreiro e azinheiras. Os campos agrícolas localizados na área envolvente e

junto à Ribeira de Enxarrique são constituídos por olivais, hortícolas, pomares mistos,

alguma vinha e plantações de milho e aveia. Em relação à fauna pode-se observar

aves comuns nos povoamentos florestais e campos agrícolas, tais como o melro, o

chamariz, o pintassilgo, a rola, entre outros.

Em termos de recursos hídricos, a área de estudo localiza-se na Bacia Hidrográfica

do rio Tejo, em Vila Velha de Ródão, a cerca de 1 km a Norte do Rio Tejo (albufeira de

Fratel) que é simultaneamente a origem da água para o abastecimento da unidade

industrial da CELTEJO e o recetor final dos efluentes da estação de tratamento de

efluentes industriais (ETARI).

O principal sistema aquífero subjacente a esta área é o Maciço Antigo Indiferenciado

da Bacia do Tejo.

Em termos de paisagem, e numa leitura global do território, percebe-se que a

qualidade visual é baixa em praticamente toda a área de influência visual do projeto e

que a capacidade de absorção visual é baixa, tendo em conta as características

morfológicas, naturais e cénicas da área em estudo. A combinação dos indicadores

referidos origina uma sensibilidade visual da paisagem de grau médio.

Quanto à qualidade do ar, analisaram-se diversos aspetos da zona que se

complementam entre si, as principais fontes emissoras de poluentes atmosféricos

existentes e os níveis de qualidade do ar, medidos ou estimados.
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As emissões de poluentes atmosféricos na área do projeto têm a sua origem em dois

setores: o tráfego rodoviário e a combustão industrial. Na envolvente da CELTEJO, as

principais fontes de emissões associadas ao tráfego rodoviário são a EN241 e a A23.

Em termos de unidades industriais temos a Celtejo, Ródão Power e Navigator com as

suas fontes fixas.

De acordo com o estudo efetuado verifica-se que não há cenários de qualidade do ar

que careçam de atenção especial, não sendo ultrapassados os valores limites

estabelecidos na legislação em vigor.

A qualidade do ar na região é também influenciada pelas condições do clima,

nomeadamente pelo regime de ventos, temperatura do ar e estabilidade atmosférica.

Estes fatores, entre outros, afetam a dispersão de poluentes na atmosfera.

Assim, esta região apresenta um clima caracterizado por uma temperatura média

diária de 15,7ºC, com duas estações distintas a estação húmida com valores de

precipitação máxima da ordem de 128,2 mm e com níveis de evaporação de 55,1 mm

e uma estação seca com níveis de precipitação máxima de 8,4 mm e níveis de

evaporação atingindo cerca de 340.4 mm. Os ventos mais frequentes são do

quadrante oeste e norte.

A área do projeto encontra-se localizada em zona industrial existente, consolidada, e

definida como espaço de atividades económicas pela Câmara Municipal de Vila Velha

de Rodão. As principais fontes de ruído existentes resultam dos eixos rodoviários

existentes e das unidades industriais em funcionamento. Na área em estudo e área

envolvente próxima existem num raio de 500 m alguns aglomerados habitacionais e

equipamentos. Os níveis sonoros registados junto a estes edifícios não ultrapassam os

limites admissíveis, estabelecidos na legislação para zonas mistas.

A nível de património, no âmbito dos trabalhos de campo, verificou-se que na área

direta de intervenção do projeto não ocorre qualquer elemento classificado de

património cultural. No entanto, toda a pesquisa efetuada revela um potencial

arqueológico de valor médio a elevado, com a forte possibilidade de poderem surgir

vestígios arqueológicos.

Por fim, em termos socio-económicos importa referir alguns dados importantes na

caracterização da região.
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O concelho de Vila Velha de Rodão tem registado um forte decréscimo na sua

população e um índice de envelhecimento muito alto. Estes resultados não colaboram

para o desenvolvimento económico e regional e evidenciam uma perda considerável

de população.

No que respeita à atividade económica, no concelho e freguesia de Vila Velha de

Rodão verifica-se uma taxa de desemprego alta.

99.. QQUUAAIISS OOSS EEFFEEIITTOOSS RREESSUULLTTAANNTTEESS DDOO FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO
DDOO PPRROOJJEETTOO??

Tal como toda a ação do Homem sobre o meio natural, o funcionamento deste Projeto

provocará efeitos quer positivos quer negativos sobre o meio ambiente.

Para levar a cabo um projeto, mesmo que necessário, no sentido do desenvolvimento

sócio-económico, há que fazer a previsão dos seus efeitos sobre o meio ambiente

antes que estes aconteçam para intervir de modo a eliminar ou reduzir os efeitos

negativos e aumentar os positivos.

Em termos de geologia os efeitos principais serão em fase de construção durante a

remoção do solo, escavações e impermeabilização que conduz a fenómenos de

erosão.

A afetação do solo está relacionada com a potencial contaminação dos solos,

principalmente em épocas de chuvas, provenientes de possíveis escorrências.

Em termos de recursos hídricos não há qualquer captação de água superficial ou

subterrânea nem descarga de efluentes líquidos em meio recetor.

A água de abastecimento a utilizar será fornecida pela CELTEJO quer para consumo

humano como para uso industrial, os caudais necessários ao funcionamento do

Projeto enquadram-se no atual caudal da licença de captação de água da CELTEJO.

O efluente existente na Central de Biomassa é exclusivamente o efluente doméstico e

o efluente da Nova Caldeira de Recuperação resulta das purgas da caldeira, serão

ambos drenados para a Estação de Tratamento de Efluentes Industriais da CELTEJO.

Logo, não se prevê, em fase de funcionamento, impactes sobre os recursos hídricos.
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Durante a fase de construção poderão ocorrer impactes sobre os recursos hídricos se

não forem acauteladas as devidas medidas de boas práticas em obra no sentido de

serem evitadas escorrências para as linhas de água próximas, neste caso Ribeira de

Enxarrique e Ribeiro do Vale das Vinhas.

O Projeto será implantado em espaço urbanizável, criado especificamente para

alocação de empresas, assim em termos de ordenamento do território e ocupação

do solo não existe qualquer impacte associado.

Os maiores impactes sobre a fauna e flora ocorrem na fase de construção, devido à

emissão de poeiras e ao movimento de tráfego de pesados. Na fase de exploração os

principais impactes sobre este descritor estão associados ao tráfego rodoviário o qual

poderá causar atropelamento de animais.

Na fase de construção, os impactes resultantes das perturbações na paisagem são

inerentes ao reboliço associado à fase de obra e à volumetria da construção. Na fase

de funcionamento o impacte é inerente à volumetria do edificado. No entanto, este

impacte é pouco relevante dado que o edificado será inserido numa área de uso

industrial já implementada.

Os impactes sobre a qualidade do ar durante a fase de construção estão

relacionados com as emissões resultantes da maquinaria e tráfego rodoviário afeto à

obra. Durante a fase de funcionamento as emissões gasosas resultam do fluxo de

veículos relacionados com a atividade de logística e com o processo. Haverá um

acréscimo das emissões gasosas, no entanto, face aos sistemas de tratamento

instalados, altura das chaminés e velocidade de escape, verifica-se que esse aumento

não resulta no incumprimento da legislação existente para proteção da saúde humana

em termos de qualidade do ar.

Em termos de ruído, as fontes de emissão resultam da laboração dos equipamentos

associados ao Projeto: ventiladores, exaustores, turbina, bombas, sistemas de

alimentação de biomassa/areia. No entanto, dada a sua localização numa área onde já

labora a CELTEJO, a principal fonte de ruído que se fará sentir será o tráfego

rodoviário, quer durante a fase de construção como durante a fase de funcionamento.

Na fase de funcionamento estão previstos cerca de 42 veículos/dia de transporte de

biomassa. Do resultado da modelação matemática efetuada verificou-se que estas
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novas fontes de ruído não levam ao incumprimento dos critérios de ruido:

incomodidade e exposição máxima.

A nível do património, encontrou-se uma área com potencial para achados

arqueológicos na envolvente do projeto. Dado que o Projeto se vai implantar em

espaço intervencionado os impactes poderão ser sobre vestígios arqueológicos

atualmente ocultos no solo.

Em termos socio-económicos, o projeto ajuda à fixação da população pela criação

de novos postos de trabalho, cerca de 10 postos de trabalho diretos e 100 postos de

trabalho indiretos e dinamização da economia local. Não se prevê que o tráfego

rodoviário venha a causar transtorno ao tráfego atualmente existente na povoação.

1100.. QQUUEE MMEEDDIIDDAASS SSEERRÃÃOO TTOOMMAADDAASS PPAARRAA DDIIMMIINNUUIIRR
OOSS EEFFEEIITTOOSS NNEEGGAATTIIVVOOSS??

Serão tomadas algumas medidas de minimização dos impactes negativos que foram

identificados no EIA sendo mencionadas algumas em seguida.

Por forma a evitar a contaminação dos solos e recursos hídricos deverá ser

implementado um plano de gestão dos resíduos produzidos que vá ao encontro do

correto armazenamento e triagem para posterior entrega a empresa licenciada para o

seu destino final. Esta medida também é recomendada para proteção da fauna e
flora, assim como, a instalação do estaleiro próximo da área a intervencionar.

Durante a fase de construção e por forma a minimizar o impacte da diminuição da

qualidade visual da paisagem sugere-se a delimitação das diferentes áreas de

intervenção por forma a reduzir ao mínimo a área de intervenção. Outra medida é que

a obra se faça de forma continuada e que o processo do desmantelamento do

estaleiro e outras operações associadas se façam acompanhar da recolha de todo o

material sobrante.

Durante a fase de construção é sugerida a implementação de medidas para evitar o

alastramento de poeira e a manutenção periódica dos veículos utilizados por forma a

evitar emissões gasosas, ruido elevados e possível afetação da qualidade do ar,
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assim como, na fase de funcionamento a implementação do plano de monitorização às

fontes de emissão associadas ao processo produtivo.

Em termos de ruído devem ser cumpridos os valores legais nos pontos sensíveis,

assim é sugerido no estudo a realização de medições de ruído com a entrada em

funcionamento do Projeto e sempre que haja alterações de funcionamento na unidade

industrial que façam prever um aumento do nível sonoro nos recetores sensíveis.

A nível patrimonial, recomenda-se que em todas as operações que envolvam

escavação, desaterro e/ou movimentação de terras durante a fase de construção

sejam acompanhados por um arqueólogo.

Em termos socio económicos e no sentido de causar o menor incómodo possível às

populações situadas ao longo dos eixos rodoviários sugere-se que os materiais

sobrantes sejam transportados com cobertura, assim como, assegurar o cumprimento

correto das normas de segurança e sinalização de obra.

Para que os impactes positivos na economia local sejam mesmo sentidos recomenda-

se a contratação de trabalhadores e fornecedores oriundos do concelho e da região.

Recomenda-se também a contratação de mão-de-obra local para os trabalhos de

construção civil e transportes. Esta medida pode contribuir para a redução da taxa de

desemprego local, e intensificar as atividades comerciais do concelho.

1111.. QQUUAALL OO PPLLAANNOO DDEE MMOONNIITTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO AA EEFFEETTUUAARR??

Por forma a verificar e assegurar as condições ambientais que possam ser afetadas

por esta instalação serão implementados os seguintes planos de monitorização:

Plano de acompanhamento de resíduos

Por forma a garantir que há um correto controlo e armazenamento dos resíduos

produzidos pela instalação sugere-se a aplicação de um plano de gestão dos resíduos

para garantir o correto armazenamento e destino final dos resíduos adicionais

produzidos nas diferentes fases do Projeto.
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Plano de monitorização das emissões gasosas

Por forma a dar cumprimento ao quadro legal em termos de valores limite de emissão

associados deverá ser implementado o plano de monitorização das emissões gasosas

resultantes da Caldeira de Biomassa e da Caldeira de Recuperação, no sentido de

garantir o correto funcionamento dos sistemas instalados.

Plano de monitorização do ruído

Após a implementação deste Projeto e sempre que haja uma alteração ao

funcionamento da instalação, com alteração dos níveis de ruído dos equipamentos,

deverá ser efetuada uma monitorização de ruído no sentido de verificar que não há

qualquer efeito em termos de ruído junto das habitações mais próximas.

Plano de monitorização do património

Dado a forte possibilidade de poderem surgir vestígios arqueológicos é proposto a

realização de acompanhamento arqueológico da desmatação e subsequente remoção

de solo na área de influência direta do Projeto.

1122.. QQUUAAIISS OOSS EEFFEEIITTOOSS DDEECCOORRRREENNTTEESS DDAA NNÃÃOO
IIMMPPLLEEMMEENNTTAAÇÇÃÃOO DDEESSTTEE PPRROOJJEECCTTOO??

A não implementação do projeto da Central de Biomassa terá implicações que passam

pelo não cumprimento das estratégias nacionais e comunitárias:

• ENE2020 – Estratégia Nacional para a Energia até ao ano 2020, onde Portugal

pretende fazer uma aposta forte na produção de energia elétrica a parir de

fontes renováveis endógenas, permitindo evitar a saída de divisas pela compra

de combustíveis fosséis e o crescimento económico do pais pela criação de

novas atividades económicas e consequentemente novos postos de trabalho.
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• CQNUAC – Objetivo definido na Convenção Quadro das Nações Unidas relativa

às Alterações Climáticas, onde foi definido que até 2020 os diferentes países

deverão reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 20% face aos valores

de 1990. Situação crucial para evitar um aumento de temperatura a nível do

planeta e consequentemente alterações climáticas.

• ENF – Estratégia Nacional das Florestas, Portugal pretende uma gestão florestal

que permita o crescimento da economia e um desenvolvimento florestal mais

sustentado, isto é, pretende que haja mais diversificação florestal, mais

ordenamento das áreas florestais plantações mais adequadas à economia, onde

estão incluídas as centrais de biomassa para produção de energia elétrica, e

uma floresta mais limpa por forma a evitar incêndios.

Esta Central de Biomassa a instalar em Vila Velha do Rodão, vai ao encontro destes

objetivos estratégicos já que é um Projeto de produção de energia elétrica a partir de

biomassa florestal, evitando o consumo de combustíveis fosseis e permitirá a

produção de energia elétrica neutra na emissão de gases de efeito estufa, como o

dióxido de carbono.

A não implementação da Nova Caldeira de Recuperação terá implicações a nível da

capacidade de desenvolvimento e competitividade da CELTEJO no mercado da pasta

de papel, assim como, a nível da sustentabilidade do site industrial pela sua autonomia

energética, assim como, no cumprimento das atuais exigências em termos de

melhores tecnologias disponíveis.

A não implementação deste Projeto fará com que as necessidades energéticas do

país continuem a ser a partir de combustíveis fósseis, com a emissão de gases de

efeito estufa.
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