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Assunto: Dióxido de Carbono e Metano libertado por barragens Portugueses

Destinatário: Min. do Ambiente

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Recentemente foi noticiado que as barragens, lagos e reservatórios de água contribuem
substancialmente para o aumento das temperaturas médias globais devido à libertação de
Dióxido de Carbono (CO2) e de Metano (CH4) através de bolhas criadas no fundo da água por
acção da decomposição de matéria orgânica.
Segundo um estudo que relacionou mais de 200 artigos sobre a matéria, publicado na revista
científica BioScience, existem fortes indícios que se esteja a subvalorizar o impacto destas
emissões nos cenários de adaptação e mitigação às alterações climáticas. O estudo concluiu
ainda que as emissões de gases poluentes através das barragens e lagos são 25% mais
elevadas do que aquilo que era estimado isto porque o Metano é sensivelmente 25 vezes mais
poluente que o Dióxido de Carbono.
Tendo em consideração que existe um Roteiro para a Neutralidade Carbónica, que o Estado
tem levado a cabo investimento nesta área, nomeadamente com o Programa Nacional de
Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH), e que Portugal tem mais de 250
grandes barragens, com altura superior a 15 metros ou armazenamento superior a 1 hm3 (1
milhão de metros cúbicos), segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), impera saber o
impacto real destas escolhas Estatais tal como o seu contributo em termos de emissões de
gases com efeitos de estufa para podermos, científica e rigorosamente, criar modelos de
adaptação e mitigação.
Atendendo ao supra exposto, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição
da República Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da
República, vem o signatário, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos
que antecedem, solicitar as seguintes informações ao Ministério do Ambiente:
- Que estudos foram feitos no PNBEPH para quantificar estes gases e que medidas foram
implementadas para neutralizar as emissões decorrentes deste plano nacional?
- Qual o impacto global destas emissões em território nacional tendo em conta todas as
barragens, reservatórios e lagos registados?
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- Qual a justificação para que estes impactos não estejam quantificados no Roteiro para a
Neutralidade Carbónica?
- Que medidas de adaptações e de mitigação têm sido tomadas para neutralizar os impactos
das emissões destes gases com efeito de estufa em Portugal?

Palácio de São Bento, 20 de setembro de 2018
Deputado(a)s
ANDRÉ SILVA(PAN)
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