COMUNICADO DE IMPRENSA
PARIS LA DÉFENSE, 13 DE ABRIL DE 2017

O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS DE
BORDEAUX CONFIRMA A VALIDADE DA
AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DA USINA GALION 2

O Tribunal Administrativo de Recursos de Bordeaux, em sentença de 13 de abril de 2017,
decidiu invalidar a decisão do Tribunal Administrativo de Fort-de-France, ocorrida em 4 de
outubro de 2016, que havia anulado a autorização de operação da central de
bagaço/biomassa Galion 2.
Todas as queixas apresentadas pela Associação de Proteção do Patrimônio Martinicano a
respeito do projeto foram rejeitadas. Consequentemente, a operação do projeto está mais
uma vez plenamente autorizada.
Desde o início de 2015, as obras de construção da central continuam sem interrupção e,
conforme anunciado, a entrada em funcionamento da unidade está prevista para o quarto
trimestre de 2017.
A unidade Galion 2 (40 MW) fortalecerá a rede elétrica da Martinica e contribuirá para
atender às necessidades de energia da ilha.

Sobre a central Galion 2
A central Galion 2 (40 MW instalados), primeira usina de cogeração 100% biomassa da
Martinica, fornecerá 15% de toda a energia elétrica consumida na ilha.
Com base em um intercâmbio virtuoso com a indústria sucroenergética de Galion, o projeto
procura garantir o futuro desta indústria ao deixá-la mais eficiente.
A central Galion 2 é um projeto que amadureceu durante 10 anos com todas as partes
interessadas em fazer com que a participação da energia renovável na Martinica
aumentasse de 7% a 22% e, assim, favorecer a transição energética da ilha respeitando
as normas ambientais mais rigorosas.
A central Galion 2, financiada por investimentos privados, participa do desenvolvimento do
mercado de trabalho na Martinica. Hoje, 350 pessoas trabalham na construção da unidade.
O funcionamento da central permitirá a criação de 34 empregos diretos (dos quais 32 serão
empregados martinicanos, conforme o compromisso do Grupo na promoção do mercado
de trabalho local) e a criação de mais de 200 empregos indiretos.
Para mais informações: http://galion2.albioma.com/

Próximo encontro marcado: faturamento do primeiro trimestre do
exercício de 2017 em 26 de abril de 2017, antes do pregão

_____

SOBRE A ALBIOMA
A Albioma é uma produtora de energia independente, líder mundial de bioenergia com alta eficácia a partir
de biomassa, em parceria com as agroindustriais. Há mais de 20 anos que a Albioma opera centrais térmicas
de bioenergia a partir do bagaço, coproduto fibroso da cana-de-açúcar, substituído por carvão fora da
campanha canavieira. Sua expertise única lhe permitiu impor-se como parceira de referência da indústria
açucareira e de etanol nos Territórios Ultramarinos Franceses e nas Ilhas Maurício. A Albioma desenvolve
doravante centrais térmicas de cogeração 100% a biomassa produzindo bioenergia tanto a partir do bagaço
quanto de resíduos verdes ou de resíduos da indústria da madeira. Além disso, o Grupo opera um parque
fotovoltaico eficiente. Presente na França metropolitana, nos Territórios Ultramarinos Franceses e nas Ilhas
Maurício, o Grupo está implantado desde 2014 no Brasil, o principal produtor de cana-de-açúcar do mundo.
Para mais informações, consulte www.albioma.com
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