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Exma. Senhora
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SUA REFERÊNCIA
N.º2747

SUA COMUNICAÇÃO DE
23/09/2021

NOSSA REFERÊNCIA
Ofício n. 8941/2021
Proc. 27.88.02.

DATA

Assunto: Pergunta n.º 25/XIV/3.ª, de 22 de setembro de 2021, BE 
Descargas poluentes afetam a Ribeira de Travassos em Beijós, Carregal do Sal 

Em resposta à Pergunta n.º 25/XIV/3.ª, de 22 de setembro de 2021, formulada pela Senhora Deputada Maria 

Manuel Rola e pelo Senhor Deputado Nelson Peralta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE),   

encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática de transmitir o seguinte:

1. A Agência Portuguesa do Ambiente I.P. (APA), acompanhou todo o processo de reabilitação do sistema de 

drenagem e tratamento de águas residuais do Concelho de Nelas, incluindo a problemática dos efluentes 

provenientes da empresa Borgstena – Têxtil Portugal, Lda., e da ETAR II de Nelas, o qual culminou com a 

construção da nova ETAR de Nelas III e sistema de drenagem associado.

Neste contexto, a APA teve conhecimento dos factos descritos, quer por intermédio de exposição do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Beijós, quer através de comunicações efetuadas pela Câmara Municipal de 

Nelas.

2. A ETAR de Nelas III entrou em funcionamento em abril de 2021 encontrando-se, atualmente, em fase de 

estabilização de funcionamento.

A Câmara Municipal de Nelas e a empresa Borgstena – Têxtil Portugal, Lda. têm procedido ao controlo da 

qualidade, tanto das águas residuais afluentes à ETAR, como às águas residuais após tratamento.

Da sua apreciação pode-se constatar que os resultados do autocontrolo cumprem os requisitos legais de rejeição. 

2.1. Apesar do sistema de tratamento ainda se encontrar em fase de estabilização de funcionamento, o facto 

do autocontrolo que está a ser efetuado pela Câmara Municipal de Nelas, nos termos definidos no Título de 

Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) L010750. 2021.RH4A, emitido em 2021/08/12, ter vindo a cumprir os 
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requisitos legais de rejeição, demonstra que a ETAR de Nelas III, não constitui um foco de poluição da ribeira de 

Travassos.

2.2. Até à entrada em funcionamento da nova ETAR de Nelas III, a ribeira de Travassos recebia as águas residuais 

da ETAR de Nelas II (agora desativada), cujo sistema de tratamento apresentava algumas deficiências de 

funcionamento.

Como consequência, o leito da ribeira de Travassos poderá apresentar deposição ocorrida ao longo do tempo de 

alguma matéria orgânica, o que pontualmente, poderá provocar o aparecimento de espumas em zonas onde o 

leito apresenta desníveis, quedas de água e fundo rochoso, quando ocorrem fenómenos de grande pluviosidade 

(2 e 15 de setembro de 2021).

No entanto, o aparecimento destas espumas é esporádico e ocorre essencialmente em locais onde a ribeira 

apresenta alguma turbulência, associada a alterações de caudal.

Considerando que a ETAR de Nelas III dispõe de um nível de tratamento robusto, de efluentes domésticos e 

industriais, com desinfeção final das águas residuais, a breve prazo irá proporcionar a melhoria contínua da 

qualidade da água da ribeira de Travassos, que naturalmente também sofrerá a sua regeneração.

De realçar que, os resultados analíticos das amostras de água que estão a ser periodicamente colhidas em vários 

pontos na ribeira de Travassos (montante e jusante do ponto de rejeição da ETAR de Nelas III e no Poço da Relva) 

respeitam os valores legislados, no que diz respeito à qualidade da água superficial.

3. O TURH emitido para a rejeição das águas residuais tratadas na ETAR de Nelas III, determina que a Câmara 

Municipal de Nelas proceda a amostragem mensal em vários pontos da linha de água, nomeadamente a montante 

e jusante do ponto de rejeição da ETAR de Nelas III e no Poço da Relva.

Presentemente, tal como referido na resposta anterior, os resultados analíticos das amostras de água que estão 

a ser periodicamente colhidas em vários pontos na ribeira de Travassos respeitam os valores legislados, no que 

diz respeito à qualidade da água superficial.

É entendimento da APA que, o tempo decorrido ainda é escasso para estabilização quer da ETAR quer do meio 

recetor.

3.1. A APA continuará a analisar os resultados e intervirá sempre que se verificar necessário, nomeadamente no 

que respeita à qualidade da água superficial na região de Beijós.

4. No âmbito das suas atribuições, concretamente no que diz respeito às recomendações da Resolução da 

Assembleia da República n.º 183/2021, de 28 de junho, a APA acompanhou e apoiou o processo de licenciamento 

da nova ETAR de Nelas III e a reabilitação/construção de 6 ETAR do Concelho de Nelas, cuja capacidade de 

tratamento de águas residuais contribuirá para a melhoria da qualidade das massas de água, na área abrangida 

pela sub-bacia hidrográfica do rio Dão.
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Também no âmbito do procedimento de atribuição de Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos, de acordo 

com as suas competências, a APA procede de forma sistemática à apreciação dos resultados analíticos das 

amostras de água residuais tratadas provenientes dos sistemas de tratamento geridos por diversas entidades e 

empresas, no caso concreto localizadas no concelho Nelas, bem como as existentes nos concelhos que integram 

a área abrangida pela sub-bacia hidrográfica do rio Dão.

A APA tem vindo a reunir periodicamente com a Câmara Municipal de Nelas e com os representantes de unidades 

industriais, localizadas no concelho, no sentido de acompanhar e orientar situações futuras que poderão passar 

pela reutilização de águas residual tratada (ApR) nos processos industriais.

Neste contexto, a APA prosseguirá a sua atuação, nomeadamente através de ações de verificação local da ribeira 

de Travassos e restantes linhas de água da sub-bacia hidrográfica do rio Dão, bem como da verificação do 

cumprimento dos títulos de utilização dos recursos hídricos de rejeição de águas residuais.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete

Fernando Carvalho

CG/EA
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