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• Providência Cautelar apresentada pela Flataforma Salvar o Tha — Associação de Defesa do

Ambiente



fliàEAiZOR
Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirande\rzoi3

I ° cso SGD

Exmo(a). Senhor(a)
EDP Gestão da Produçao de Energia SA
Avenida José MalhoaLote A-13
1070-157 Lisboa
PORTUGAL

Proc. n.° 316/13.6BEMDL Outros processos cautelares [bta: 17/0912013
[DEL. 825/05]

Intervenientes:
Autor: Plataforma salvar o tua - Associacão de defesa do Ambiente;
Réu: EDP Gestão da Produçâo de Energia SA (e Outros)
NOTAEXPLICATIVA:

temodeloaIcca-seàaecontra-interessadosa.°117.°CPTA

Assunto: Citaçao (por carta registada corn AR.)
Exmo. Senhor(a)

Fica V. Ex.a devidamente CITADO(A). para no prazo de DEZ DIAS, finda a dilação de
5 dias,deduzir oposicao, querendo ao requerido por Plataforma salvar o tua -

Associacão de defesa do Ambiente nos autos de PROVIDENCIA CAUTELAR acima
referenciados, conforme tudo meihor consta do duplicado da petição, que a este vai
junto, nos termos do art.° I 17.°, do CPTA.

Na falta de oposiçao, presumem-se verdadeiros Os factos invocados pelo requerente.
Na contestaçéo, poderâo ser oferecidos meios de prova.

De que é obrigatária a constituição de advogado, podendo, no entanto, a contestação
ser subscrita por icenciado em direito corn funcöes de apoio juridico, nos termos do
art.° 11.°, n.° 2 do CPTA, devendo para o efeito ser junta côpia do despacho que o
designou;

0 prazo acima indicado e contInuo e inicia-se no dia da assinatura do aviso de
recepção; terminando o prazo em dia que os tribunals estejam encerrados, transfere
se o seu termo para o primeiro dia ütil seguinte.

Corn os meihores cumprimentos

Mirandela, 17 de Setembro de 2013

0 Oficial de Justica,

Ana Paula Mont a Rosa
na1AdmativoeFisca1deMkande1a

Rua Repüblica, 70 e 72, 5370.347 Mirandela
278201770 Fax: 213506001

Emai1: correicmirande1a.taf.mj pt
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Exmo. Senhor Juiz de Direito

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE

MIRANDELA

PLATAFORMA SALVAR 0 TUA - AssoclAçAo DE DEFESA DO

AMBIENTE, NIPC 510710956, corn sede na Travessa Moinho de Vento,

n.° 17, C/V Dta., em Lisboa,

Reguer contra:

ESTADO PORTUGUES, pessoa coletiva de populacao e território, a

citado na pessoa do Excelentissimo Senhor Magistrado do Ministério

Püblico neste Tribunal (doravante abreviadamente designada por

“Estado”);

E

EDP - GESTAO DE PRODUCAO DE ENERGIA, S.A., pessoa coletiva n.°

503 293 695, corn sede na Avenida José Malhoa, Lote A-13, 1070-157,

em Lisboa (doravante abreviadamente designada por “EDP”);

PROVIDENCIA CAUTELAR COMUM ou, SUBSIDIARIAMENTE,

EMBARGO AMBIENTAL, respetivamente, nos termos dos artigos 112° e

segs. do CPTA e 42° da LBA, que faz assentar nos seguintes
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FUNDAMENTOS

10

A Requerente e uma organização não-governamental de ambiente

(“ONGA”) e foi constituida em 31 de maio de 2013 como uma associacão

de fins näo lucrativos, tendo por objeto o desenvolvimento de açöes

necessárias a defesa e promocão do patrimOnio coletivo ambiental e

construido, conforme cOpia autenticada da escritura de constituiçao

que se junta como documento n.° 1 que se dã por integralmente

reproduzido.

2°

E nos termos do artigo 10.° do Estatuto das Organizacoes Não

Governarnentais do Ambiente (“EONGA”), aprovada pela Lei n.° 35/98,

de 18 de 3ulho, que as “ONGA, independentemente de terem ou não

interesse directo na demanda, tern legitimidade para: a) acçOes judiciais

necessdrias a prevenção, correccao, suspensao e cessacao de actos ou

omissOes de entidades pziblicas ou privadas que constituam ou possam

constituirfactor de degradacao do ambiente (...).

3°

Fica, pois, justificada a legitirnidacle da Requerente para requerer esta

providéncia cautelar, assim corno a açào principal da qual a mesma

depende, rneios processuais estes que tern que ver corn urn litIgio de

natureza juridico-ambiental e que, como se explicarã adiante, tern por

objeto mediato o modo — lesivo para o ambiente — como o Contrato de

Concessão retativo a Utilzzaçao dos Recursos HIdricos para

Captacao de Aguas Superficiais destinadas a Produçao de

Energia Hidroeléctrica — Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz

Tha - Cantrato de Concessão n.° 28/Energia/INAG/201 1

(anteriormente e doravante abreviadamente designado “Contrato de
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Coricessão”), se encontra a ser executado. (Junta-se uma cópia do

Contrato de Concessäo coma documento a.° 2 que se dá par

integralmente reproduzido, sendo que, a final neste requerimento,

se requer a notificacao dos requeridos para juntar cópia integral do

contrato de concessão e dos respetivos anexos.)

4°

Por sua vez, as requeridos SO as contratantes do Contrato de

Concessão relativo a Utilizacao dos Recursos HIdricos para

Captacao de Aguas Superflciais destinadas a Produçdo de

Energia Hidroeléctrica - Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz

Tua - Contrato de Concessão n.° 28/Energia/INAG/201 1

5°

Corn efeito, no dia 14 de Janeiro de 2011, a EDP celebrou corn o Estado

a Contrato de Concessão, cuja cOpia se juntou supra como documento

n.° 2.

6°

De acordo corn o Contrato de Concessão, o Estado assume a posicão de

Concedente e a EDP a posição de Concessionária.

7°

A EDP e o Estado, já deram inIcio a execuçao do contrato em causa.

I - OCORRENCIAS E FACTOS QUE CONDUZIRAM A cELEBRAcA0

DO CONTRATO

8°

Em 22 de Dezembro de 2005, a EDP recebeu da Direcao-Geral de

Geologia e Energia respostas positivas aos Pedidos de Informaçao Prévia
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submetidos a esta entidade, para ligacão as redes do Sisterna Elétrico

Püblico (SEP) relatives aos aproveitamentos hidroelttricos do Baixo

Sabor e de Foz Tua (neste case doravante tambérn designado pela

abreviatura “AHFT”) bern como aos reforços de poténcia dos

aproveitamentos hidroelétricos de Picote e de Bemposta;

90

Entre 1 de Outubro e 1 de Novembro de 2007, decorreu o periodo de

Consulta Püblica do Piano Nacional de Barragens corn Elevado

Potencial Hidroelétrico (“PNBEPH”).

100

Durante este periodo vãrias organizacöes nao-governamentais de

ambiente (“ONGA”) apresentam pareceres muito negativos Os quais

nunca foram respondidos, nem as preocupacoes refletidas no

documento final;

110

Em 7 Dezembro de 2007, foi aprovado o PNBEPH;

12°

Em 28 Dezembro de 2007, o Aviso n.° 26165/2007 foi publicado na
2_a Série do DR n.° 250, de 28 de Dezembro, pãgina 37938, dando-se a

conhecer a abertura do concurso püblico para a conceção, construcao,

exploracao e conservação do aproveitamento hidroelétrico do Foz Tha;

130

A EDP foi o iänico concorrente admitido;
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14°

Em 10 de Janeiro de 2008, a CCDRN mandou suspender trabaihos (a

execução de trincheiras nas encostas do rio, realizando sondagens

mecãnicas e abrindo galerias de reconhecimento geolOgico) que se

encontravam a ser executados pela EDP no local onde está prevista a

construção da barragem de Foz Tha e e instaurado, contra esta, urn

procedimento contraordenacional por a mesma ter iniciado as obras

scm autorização para o efeito.

15°

Em 26 de Marco de 2008, a EDP submeteu proposta no referido

concurso püblico;

16°

Em 1 de Abril de 2008, o Contrato de Concessão foi adjudicado a EDP;

17°

Em 6 de Junho de 2008, foi submetido oficialmente, pela EDP, o

estudo de Impacte Ambiental (“EIA”), preparado pela Profico Ambiente,

cuja primeira versão do EIA data de Abril de 2008, sendo submetida

uma Adenda em Novembro de 2008;

18°

Em 16 de Dezembro de 2008, foi assinado entre Estado e a EDP urn

contrato pelo qual esta Ultima ficou investida do poder de captacao da

água do Rio Tha destinada a producao de energia hidroeletrica);

19°

Em Fevereiro de 2009, vãrias ONGAs deram pareceres negativos sobre

a barragem de Foz Tha, na fase de consulta püblica da AlA, sendo que

as objecoes levantadas, designadamente as que se referiam a efetiva
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necessidade (ou desnecessidade) cia barragem face as metas do

PNBEPH, nunca foram respondidas;

200

Em 11 de Maio de 2009, foi proferida Declaraçao de Impacte

Ambieatal (“DIA”) favorável condicionada, pois entre outras

objeçoes, a DIA impunha o estudo de uma linha ferroviária

alternativa;

210

Em 18 de Junho de 2009, foi proferida alteraçao a DIA;

22°

Em 23 de Dezembro de 2009, iniciaram-se os trabaihos de anãlise

geológica do Tha para a construção da barragem em Foz Tua;

23°

Em 31 de Agosto de 2010, foi emitido de parecer favorãvel

condicionado do RelatOrio de Conformidade Ambiente do Projeto de

Execuçao (“RECAPE”);

24°

Em 14 de Janeiro de 2011, foi assinado, entre os Requeridos, o

Contrato de Concessão;

25°

Em 18 de Fevereiro de 2011, foi colocada a primeira pedra cia

Barragem pelo então Primeiro-Ministro José SOcrates;
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26°

Em 28 de Junho de 2011, foi submetido, pela EDP, o ETA da Linha Foz

Tua-Armamar, 400 kV (preparado pela Ecossistema);

27°

Em 10 de Outubro de 2011, foi praticado o Despacho 13491/2011 do

MAMAOT, corn “Declaracao de Imprescindivel Utilidade Püblica” para o

abate de 1104 sobreiros e 4134 azinheiras ao longo de cerca de 1 km do

Vale do Tua. Parte dessas ãrvores já foram abatidas — documento fl.0 3

que se junta e dá por reproduzido;

28°

Entre 6 de Dezembro de 2011 e 31 de Janeiro de 2012, decorreu o

periodo de consulta püblica sobre o ETA sobre a “Linha Foz Tua —

Armamar, 400kV”;

29°

Em Janeiro de 2012 — Vãrias ONGA dão parecer negativo sobre 0

projeto da “Linha Foz Tha — Armamar, 400kV” - documentos n.° 4 (que

a final se protesta juntar), 5, 6, 7, 8 e 9 que se juntam e dão por

reproduzidos;

30°

Em Janeiro de 2012 — Várias ONGA enviam queixa sobre a barragern

de Foz Tha e obras complementares a Comissão Europeia, a qual não

obteve qualquer resposta (documento n.° 10 que se junta e dá por

reproduzido)

31°

Em 28 de Fevereiro de 2012, o Arquiteto Souto Moura apresenta

projeto do edificio AHFT, prevendo inter alia que a subestaçao seja

enterrada, sem que exista estudo de impacte ambiental a esse respeito;
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32°

Em Abril de 2012, o MAMAOT emite DIA desfavorável ao projeto

“Linha Foz Tua — Armamar, 400kV”;

33°

Em 6 de Julizo de 2012, são adotadas decisôes pela “World

Heritage Committee”, da UNESCO, na sua 36.a Sessão (WHC

12/36.COM/ 16, páginas 121-122). Designadamente, este Comité

criticou o processo que conduziu a decisão sobre a barragem de Foz

Tua e, por isso, decidiu enviar uma rnissao de monitorizacão

WHC/ICOMOS/IUCN; toma nota da decisão do Estado Português em

“abrandar signlflcativamente a ritmo da construcão da barragem

de Foz Tua” e eKige urn relatório de ponto da situacão a entregar

ate 1 de Fevereiro de 2013;

340

Em Agosto 2012 uma plataforma de ONGA e empresas enviou a
UNESCO evidéncias da incompatibilidade entre a Douro património da

Humanidade e o AHF1’; essa informaçao foi parcialmente acoihida no

subsequente relatOrio da missão WHC/ICOMOS/IUCN para a UNESCO

— conforme documento n.° 12 que se junta e dâ par reproduzido e

outros documentos cuja juncao em mornento posterior a Requerente

protesta em virtude de as ter conseguido coligir nesta data uma vez que

se encontra na posse de terceiros.

350

Em 31 de Maio 2013, a ora Requerente enviou para a UNESCO urn

relatOrio reforçando essas evidéncias, a qual ate a data não rccebeu

resposta — documento fl,0 13 a 13 J que se junta e dã par reproduzido.

-
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40°

o objeto do Contrato de Concessão está definido na Cláusula 1a e

respetivos anexos I, II e VII — cfr. documento n.° 2 que se juntou supra

e anexos cuja juncao aos autos pelos Requeridos se requererá ajinal.

41°

Entre outras, o Estado concedeu a EDP o direito de explorar/executar

as seguintes atividades:

(i) A utilizacão, para producao de energia hidroelétrica, de ãguas

superficiais do dominic püblico captadas na albufeira a criar pela

construção da barragem que integra o Aproveitamento

Hidroelétrico de Foz Tha (ARF1) — ver também, a tItulo

exemplificativo, o disposto nas Clãusulas 3 e 9a;

(ii) A cço e exploracao de infraestruturas hidrãulicas e da

central hidroelétrica, bern como máquinas, equipamentos,

aparelhagens e respetivos acessOrios necessãrios a operacão,

exploracao, manutenção e gestao dessas infraestruturas;

(iii) A utilizacao de terrenos a integrar no dominio püblico hidrico

que serão identificados apOs a construcão do aproveitamento;

(iv) A utilização de terrenos a integrar no dominio privado do

Estado que serão identificados apOs a construção do

aproveitamento.

42°

Conforme ja se alegou supra o contrato de concessao está em execuçao

desde 2011.
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430

Como decorre do que a requerida EDP colocou no seu website, em 16

de Abril de 2013:

Ao nivel do estaleiro estO conclulda a montagem das instalaçães

sociais e administrativas e jd foi aberto ao pOblico o desvio da

EN212 na zona de estaleiro; estO concluida a montagem da central

auxiliar de produçOo de betdo e está em curso a montagem da

central principal de producao de betOo (75%,) e do blondin (70%,).

Ao nIvel das frentes de obra estO em curso a escavaçOo da

barragem em ambas as margens (30%); estd conclulda a escavação

do tánel cle desvio do rio (307m); na central estO concluida a

escavaçOo do tz2nel de acesso a central (51 7m) e dos tz2neis de

ataque ao circuito hidrOulico (25Gm) e estO em curso escavação da

plataforma exterior da central (40%); no circuito hidrOulico foi

iniciada a escavação dos bocais da tomada de Ogua (10%) e no

canal de Jusante estão em curso os trabaihos de reperfilamento do

rio na margem direita - descriçao extraida do website da EDP — a

16 de Abril de 2013 - que aqui se dã por integralmente reproduzido

para os devidos efeitos legais.

440

Entre outros, o Contrato de Concessão prevë ou pressupöe a execuçao

de trabaihos ou atividades (principais ou preparatórios) de construção

civil ou similares.

450

Ademais, resulta do Contrato de Concessão e seus anexos que as

atividades concessionadas importam a execução das seguintes

(principais) fases de obra;

(1) Construçao do paredão da barragem;
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(ii) Escavaçao, construçäo e enterramento da subestação elétrica,

sendo que esta ültima atividade nao estava prevista no EIA

original;

(iii) Abate de vegetacao em area de albufeira;

(iv) Construçao da linha de muito alta tensão Foz Tua —

Armamar;

(v) Desmantelamento do remanescente do troço ferroviário do

Tha;

(vi) Enchimento da albufeira.

II - Os VALORES AMBIENTAIS E ECOLOGICOS EM CAUSA E A

OBRA A REALIZAR

46.°

O Vale do Tua na area do AHFT estã integrado na area classificada do

Alto Douro Vinhateiro, inscrito na Lista do Património Mundial da

UNESCO desde 14 de Dezembro de 2001 - documento fl.0 14 que se

protesta juntar e se dã por integralmente reproduzido.

470

As obras de construção da barragem estão a avancar no interior da

servidão administrativa do património cultural da area classificada,

assim como na zona de proteção de 50 metros do Monumento Nacional

- cfr. Mapa de Ocorréncia Patrimonial — documento a.° 15.

48.°

A area prevista para a albufeira está integrada na zona tampãO,

zona especial de protecão do Alto Douro Vinhateiro, que não previa

este empreendimento.
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(‘0 Vale do Tua apresenta uma paisagem singular i1nica a qual

deve ser saivaguardada de acordo corn a Corwençao Europeia da

Paisagem, Conselho da Europa 2000, a qucil serve de suporte

doutrinário para a identificacao e salvaguarda da paisagern

cultural da UNESCO - Ob. Cit in Parecer da Direção Regional

de Cultura do Norte no ãmbito do processo de AlA do AHFT

que, a final, se requer seja junto aos autos pelo Requeridos.

490

0 Vale do Tha representa, ainda, uma combinaçao ünica de paisagens

selvagens e de ocupacão humana milenar, tendo a particularidade de

ser percorrido pela linha ferroviária do Tha, a qual foi inaugurada pelo

Rei D. Luis, em 1887, tendo 134 Km de extensão corn uma valor

cenico/paisagistico ünico na Europa e no Mundo.

50.0

Sendo que a: ‘A Linha do Tua é urn bern patrimonial que articula valores

históricos, técnico—construtivos e paisagIsticos. Trata-se de uma notável

realizaçao de engenharia portuguesa, que concretizou uma obra complexa

em terrenos extremarnente diftceis e conseguiu compatibilizar a obra e o

meio envolvente, numa inserção paisagistica de grande qualidade e

equilibrio estético, que e urn exemplo a registar” (in Parecer favorável do

IGESPAR para abertura de procedimento de Classificaçao da Linha

do Tua (Junho 2010).

((0 valor patrimonial da Linha do Tha é indissociável dci

preservação ambiental ao longo do seu percurso e da sua inserção

numa pczisagem de grande espetacularidade (...).
0 trajecto pela linha proporciona assim urna experiência de rara

beleza que constitui factor de valorizacáo patrimonial e iheconfere
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urn grande potencial de fruicao pt2blica. Constitui urn monurnento

ao trabalho colectivo de decisores politicos, projetistas e opera rios e

urn testernunho do esforco de construção de redeferrovidria

nacional (esforco de rnodemizacao) que rnohilizou o pals, corn

particular intensidade no final do Século X1X. Ob. Cit in parecer

da Direção Regional de Cultura do Norte no ãmbito do processo

de avaliaçao de impacte ambiental do aproveitamento

hidroelétrico de Foz Tha.

- protesta-se juntar, como documentos n.° 16 e 17, que se dão

por reproduzidos, dois filmes/docurnentãrios que pretendem

evidenciar os valores culturais e naturais do Vale do Tha, os quais

se dão por integralmente reproduzidos para os devidos efeitos

legais.

51.0

Em termos de flora e vegetacao, o Vale do Tha caracteriza-se por

albergar 20 habitats classificados na Diretiva Habitats, sendo trés

prioritãrios, e protegidos em Portugal, a saber:

• Florestas endémicas de Juniperus spp. — (a que corresponde o

cOdigo 9560 na Diretiva);

• F’lorestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior

(Alnopadion, Anion incanae, Salicion albae — (a que corresponde o

código 91E0 na Diretiva);

• Subestepes de gramineas e anuais da Thero-Brachypodietea — (a

que corresponde o codigo 6220 na Diretiva);

• Florestas de Quercus hex e Quercus rotundzfolia — (a que

corresponde o codigo 9340 na Diretiva, estando os azinhais

protegidos pelo DL 169/2001);
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Florestas de Quercus suber — (a que corresponde o cOdigo 9330
na Diretiva, estando os sobreirais protegidos pelo DL 169/20 1 1),

- vide Estudo de Impacte Ambiental (“EIA”) e Declaracao de
Impacte Ambiental (“DIA”) que deverão constituir anexos do
Contrato de Concessão mas que, de todo o modo, se requererâ, a
final, sejam juntos aos autos pelo Requeridos.

52.°

Embora nao sendo prioritãrios pela Diretiva Habitats, outros habitats
apresentam-se como fundamentais em termos de conservação, como é o
caso dos sobreirais protegidos por legislacao especifica, sendo também o
sobreiro reconhecido como sImbolo nacional, Arvore Nacional de
Portugal, pela Assembleia da Repüblica.

530

0 Vale do Tha, segundo o EJA, identifica 619 espécies de plantas
vasculares na area a ser submersa pelo AHF’T. Salienta-se a ocorréncia
de 11 espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameacadas ou
em Perigo de Extincao), a saber:

• Myrtus communis

• Bufonia Macr-opetala

• Buus sempervirens

• Festucu duriotagana

• Galium teres

o Petrorhagia saxzfraga

• Holcus cznnuus

a Anarrhirnim duriminium

Digitalis arnandiana

• Silene marizzi
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• Scrophularia ualdesii

- iiide EIA e DIA;

540

E de salientar que a espécie Scrophularia valdesil, endemismo

duriense ibérico, representou a descoberta de uma nova população

em Portugal, onde so existe no Parque Natural do Douro

Iriternacional sendo ceto que apresenta urn estatuto Criticamente

em Perigo de Extlncão na Lista Vermeiha da Flora Vascular

Espanhola, estimando-se a populaçao ibérica inferior a 50

indivIduos.

55°

No que se refere a Fauna, o Vale do Tha é riquissirno.

56.°

Relativamente a fauna terrestre, o Vale do Tha é santuârio para 697

espécies de invertebrados e 66 espécies de vertebrados — vide ETA e DIA;

570

Das espécies de vertebrados observadas, 66 encontrarn-se protegidas

pela Diretiva Habitats - vide ETA e DIA;

58.°

De acordo corn o ETA e corn parecer do ICNB, das espécies de

vertebrados observados, destacam-se as seguintes:

• A vibora-cornuda que tern o estatuto de Vulnerável;

• 0 Rato-de-Cabrera e a Toupeira-de-Agua, que são espécies

ameaçadas a nivel nacional e internacional, corn estatuto de

conservação Vulnerável;

• A Lontra (Lutra lutra);
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o Destaque para o Lobo Ibérico (Ccznis lupus signatus), que
apresenta estatuto em perigo de extinção.

Existem 15 espécies de quirOpteros (morcegos) confirmados e 6
prováveis, representando 85% das especies de que ocorrem em
Portugal.

• Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus femimequinurn) —

considerada vulnerávet

• Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhino lophus hipposideros) —

considerada vulnerdvet

e Morcego-cle--ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) —

considerado criticamente em perzgo de extinção

• Morcego-de-franja (Myotis natterenj — considerada vulnerdvel
• Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersü) — considerada

vu Lnerâve 1

• Morcego-arboricola-grande (Nyctalus noctula) — Informacão
Insuficiente — sendo que o indivIduo observado corresponde ao
prirneiro registo de urn exemplar vivo em Portugal.

- vide ETA e DIA;

Dc acordo corn o ETA e parecer do ICNB, no que se refere a avifauna,
estão idcntificadas, no Vale do Tua, mais de uma centena de espécies,
destacando-se, pela sua vulnerabilidade e estatuto de conservação, as
seguintes:

• Chasco-Preto (Oenanthe leucura) — considerado criticamente em
perigo de extinção

• Aguia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus) — considerada em perigo
de extinção;

• Aguia-Real (Aquila chrysaetos) - considerada em perigo de
extinçao;
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• Falcão-Abelheiro (Pernis Apivarus) - considerada uulnerável

o Acor (Accipiter geutilis) — considerada vulnerável

• Gavião (Acczpiter nisus) — considerada vulncrdvel

* Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos) — considerada

vu Zneráve 1

• Chasco-ruivo (Oenanthe hispanica) — considerada vulnerável

vide ETA e DIA.

60.°

0 Vale do Tua e, igualmente, rico em ecossistemas aquãticos, sendo o

‘bordalo’ (Squalius albumoides) urna espécie considerada vulnerável -

vide ETA e DIA.

POSTO ISTO:

61.°

Por força das atividades e trabaihos jâ executados e que se referiram no

artigo 40.° supra uma dezena de hectares de terreno foram

desmatados e degradados — documento n.° 4 que se protestou juntar

supra.

62.°

Caso as obras compreendidas no Contrato de Concessão — ou corn este

relacionadas — não sejam suspensas, irão ocorrer os seguintes danos:

(i) A construcao do parcdão da barragem determinará urn impacte

visual (paisagIstico) extremamente negativo a partir do vale do

Douro, o qual serã dificil de reverter uma vez que o custo de

demoliçao da barragem serã muito alto;
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(ii) A escavação e construçao da “subestaçao” (a qual nao está

prevista no EJA original) traduz-se nurna operacao de alta

dificuldade geotecnica não quantificada (ao nivel de irnpactes e
custos):

(iii) 0 abate de vegetacão em area de albufeira implicarã a

destruiçao de culturas agricoias (incluindo vinha e olival), a

destruiçao de ecossisterna natural ünico e dificilmente

recuperável, a não ser em muitas dezenas de anos;

(iv) A construção da linha de muito alta tensão Foz Tha

Armamar tern urn irnpacte muito significativo sobre a paisagem do

alto Douro vinhateiro em qualquer das solucoes em estudos;

(v) 0 desmantelarnento do resto da linha do Tha jjcarã a
destruicão tendencialmente irreversIvel de uma das obras mais

emblemâticas da ferrovia portuguesa corn enorme valor turistico

cultural;

(vi) 0 enchimento da albufeira im :tara a destruiçao irreversivel

do solo e dos ecossistemas ribeirinhos, da paisagem que lhe está

associada e respetivo valor turIstico após poucos meses de
inundação. 0 tempo de recuperacao destes ecossistemas pode
cifrar-se em milhares de anos. A massa de âgua parada na

presença de poluicao ira inevitavelmente degradar-se de forma

significativa;

(vii) A estagnacão das ãguas impedirâ a bio-filtraçao dos

herbicidas e pesticidas usados na agricultura que acabam nas

águas do rio, substãncias que ficarão a decompor durante

decadas;

(viii) Pioria da qualidade das aguas corn inerentes custos
associados corn estacoes de tratamento de âgua;
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(ix) A estagnacao da ãgua permite prever o aumento das pragas

associadas a agricultura:

(x) 0 enoturismo que hoje está em franca expansao, tendo sido

feitos importantes investimentos, muitos deles financiados corn

dinheiros püblicos, vai sofrer urn enorme impacto negativo;

(xi) Alteraçao do micro clima na proximidade da barragem poderá

alterar a tipicidade dos vinhos produzidos nas regiöes mais

próxima, sendo certo que o Douro é a região do Pals onde se

produzem mais vinhos internacionalmente premiados.

63.°

Corn major detaihe, se dirã que, numa Otica de relação causa-efeito, a

continuacão da execução dos trabaihos previstos no Contrato de

Concessão implicará danos ambientais — diretos e/ou indiretos,

permanentes e irreversIveis e de expressão loco-regional — tais como:

a) Ao nivel da Geologia, Geomorfologia, SismotectOnicci, Georec’lLrsos,

Hidrogeologia:

(1) Impactes na circulação e deposicão de carga sedimentar

muito significativos e irreversIveis em todos os cenários;

(ii) Regime natural radicalmente alterado;

(iii) Modificaçoes no balanço erosão/ transporte / sedimentação

muito importantes a nivel regional;

(iv) A diminuiçao da capacidade erosiva global dos cursos de

ãgua que drenam para a area do AHFT ao que se associarã
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uma moderaçao da velociclade de escoamento, reduzirá, em

muito, a carga sedimentar transportada para jusante;

(v) Impactes muito importantes nos movimentos de material ao

longo das vertentes: o AHFT vai alterar o regime, a

quantidade e a duração dos periodos de presenca/ausëncia

de água nas vertentes;

(vi) Risco de sismicidade induzida, cariz transitório, major

probabilidade na fase de enchimento e primeiros anos de

exploracão, aumento da perigosidade sismica.

b) Ao nivel dos Solos e capacidade de uso do solo

(1) Impacte negativo, devido a perda de uso do solo, de

magnitude moderada, restringindo-se a areas a desmatar e

desarborizar;

(ii) Impacte negativo em relaçao a Vinha” que integra a Regiao

Demarcada do Douro e Area de PatrimOnio Classificado do

Alto Douro Vinhateiro e que, por força da classificacao deste

uso e deste territOrio como património mundial, leva a que o

interesse pela cultura da vinha se mantenha.

c) Ao nivel do Uso atital do Solo

(i) Impactes negativos muito significativos na vinha e culturas

anuais;

(ii) Na fase de enchimento e presença de albufeira ocorrerá urn

impacte negativo muito importante e irreversIvel;
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(iii) A alteração da rede viãria e a inviabilizaçao da linha do Tha

tern tambérn urn impacte significativo nos valores

paisagistico, histórico e cultural.

d) Ao NIvel dos Recursos HIdricos Superficiais

(i) Impactes negativos, certos, de magnitude e significãncia

elevadas e permanentes na Qualidade da Agua,

principalmente em perlodos secos, tornando-a eutróflca.

Tal porque, nos meses mais secos, os volumes bombados e

turbinados estimados possuem valores bastante prOximos,

sendo o volume bombado na albufeira muito superior ao

caudal afluente a bacia, isto é, o ciclo de ãgua funcionarã

em ‘circuito fechado, acentuando os problemas de

eutrofizaçao (nivel quantitativo).

(ii) Os impactes negativos referidos no ponto anterior são

agravados pelo facto de existir jã uma albufeira a jusante

(Régua) que possui caracteristicas eutrOficas, sendo por

isso previsivel uma situação de eutrofia mais acentuada

junto a barragem;

(iii) Impactes negativos durante a fase de construção associados

aos estaleiros (efluentes equiparados aos domésticos),

construção de vias de acesso, escombreiras e escavacao do

leito do rio;

(iv) Impactes negativos clurante a Fase Exploracao os impactes

na Qualidade da Agua consideram-se negativos, certos, de

magnitude e significãncia media a elevada para os NPA

(180) e (170), permanentes, e de expressão loco-regional;
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(v) A probabilidade de ocorrëncia de eutrofização na albufeira é

elevada, uma vez que a respetiva bacia hidrografica tern

uma ocupacao bastante expressiva corn area agricola

(54,7%), bern como fontes poluentes concentradas e

dispersas urbanas e industriais, incluindo o complexo

industrial do Cachao;

(vi) 0 aproveitamento de Foz Tua apresenta risco de poluicao

acidental elevado pela expressiva presenca de areas

agricolas e industriais na bacia hidrogrãfica

correspondente;

(vii) Estima-se a retenção media anual de 503587 t, o volume

total de sedimentos retidos face ao volume total da albufeira

nao é desprezãvel, ascendendo a 19% para NPA (170) num

horizonte temporal de 50 anos.

(viii) Em face do referido no ponto anterior, as consequéncias em

termos da exploraçao do aproveitamento traduzem-se,

fundamentalmente, em reduçöes no volume ütil da

albufeira (8% para o NPA (170)

e) Ao nIvel da Ecologia

(i) Os impactes sobre a flora passam pela destruiçao do

habitat ripicola, alteraçOes de regime hIdrico e impactes do

regolfo sobre espécies de plantas vasculares RELAPE.

(ii) Também habitats não ripicolas são afetados, como Os

sobreirais, azinhais e zimbrais, entre outros tipos de

florestas mediterrãnicas,
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(iii) Ainda em relação a fauna, a barragem tern impactes

negativos na fase de construçao e exploração, destacando

se o efeito barreira c destruiçao de habitat isto porque a

albufeira a cota 170 inundará, ainda, a galeria ripIcola do

rio Tua e parte das localizadas nas ribeiras adjacentes, bern

como cerca de 44,2% das escarpas corn boas condiçoes

para a fauna se desenvolver;

(iv) Tal como as outras cotas de NPA, o atravessamento do rio

tornar-se-ã muito dificil, senão mesmo impossivel, para a

maioria das espécies não-voadoras: ira desfavorecer,

sobretudo no trecho a jusante da restituiçao, as espécies

tipicas dos sistemas Idticos, entre as quais se contam

especies corn estatuto de conservação desfavoràvel, como a

toupeira-de-ãgua e vários odonatos (libélulas);

(v) Em suma, os irnpactes da obra são negativos sobre a fauna

e flora, a magnitude e significancia variam sobre todo o

ecossistema, ernbora dados os valores em presenca se

devarn considerar globalmente muito significativos,

imediatos, certos e irreversIveis.

f) Ao nIvel cia Paisagem

(i) Ofende a paisagem especifica da regiao, classificada e de

elevado valor cultural, que se traduz num sistema de

caracteristicas muito singulares que se desenvolve nas

encostas do Douro e dos trocos finais dos seus afluentes

corn solos derivados de xisto e granito.

(ii) A armação do terreno numa escadaria ou socalcos

destinados a suster a terra traduz-se numa intensa
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intervençao humana que conduziu ao estabelecimento de
uma paisagem agricola singular extremamente originais e

de rara beleza, isto porque:

a) A barragem de Foz Tha situa-se na unidade paisagistica

do Douro Vinhateiro, desenvolvendo-se a sua albufeira

ao longo da unidade correspondente ao Baixo Tua e

Terra Quente Transmontana;

b) 0 Douro Vinhateiro apresente uma identidade muito

elevada, marcada pela forte influéncia humana

associada aos socalcos, a vinha e a producao de vinho,

incluindo as suas quintas, sedes de gestao e producao

do vinho de Porto;

c) Trata-se de uma paisagem ünica e singular que, pelo

seu valor, foi incluida na lista de PatrimOnio da

Humanidade da UNESCO;

d) Todos os referidos valores, que são uma componente

ambiental, são violados ou lesados pela execucao do

Contrato de Concessão.

(iii) Colocarã em risco os valores de integridade e autenticidade

da Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro, pondo em

causa o seu Valor Universal Excecional (cf. “Relatório da

Missao Consultiva ao Alto Douro Vinhateiro a fim de

avaliar Os impactes do projeto de aproveitamento

hidroelétrico da Barragem de Foz-Tua” / Advisory Mission

to Alto Douro Wine Region (Portugal) to consider the impacts

of the proposed Hydro-electric Foz Tha Dam Project (27th

June 2011) — 4cumento 18 que se junta e dã por

reproduzido;

Rua da Picaria, 75, 4050-478, Porto Telef 220113000 Fax: 220113011 mail: elizabeth.fernandez@mvassoc.pt



(iv) de realçar que o valor referido em (iii) tern, na graduacão

do interesse pitblico inerente aos bens culturais

estabelecido na Lei n.°107/2001, de 8 de Setembro, que

estabelece as bases da polItica e do regime de proteccão e

valorizacao do património cultural, o grau máxirno,

integrando a lista dos bens classificados como de interesse

nacional — monumento nacional (cf. n.°7 do artigo l5 da

Lei n.°107/2001);

(v) A destruiçao ou diminuiçao de valor (degradacao) da

Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro, a concretizar

se pela consumação da construçäo do AHEVI’, constitui

uma violacao, pelo Estado, da Convenção para a Proteção

do Património Mundial, Cultural e Natural (1972), que

Portugal ratificou através do Decreto n.° 49/79 de 6 de

Junho (cf. Aviso publicado no Diãrio da Repüblica

n.°264/80 de 14 de Novembro) e nos termos da qual o

Estado, reconhecendo que <a degradacao ou o

desaparecirnento de urn bern do patrirnónio cultural e

natural constitui urn empobrecirnento efectivo do patrirnónio

de todos os povos do rnundo> (preãmbulo da Convencao) se

comprometeu a tornar as rnedidas juridicas, cientficas,

técnicas administrativas e financeiras adequadas para a

identflcacao, proteccão, conservaçao, valorizaçao e restauro

do patrirnOnio cultural e natural situado no seu território

(artigo 50 da Convencao);

g) Ao nivel da emissão de Gases de Efeito Estufa

A producao de hidroeletricidade induz a libertação de C02 e

CH4, gases corn efeitos de estufa (“GEE”) que contribuem

para urn aquecimento global, por força da decornposicao da
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matéria orgãnica da vegetação e do solo dentro da albufeira,
em condiçöes aerObicas ou anaerObicas, Este efeito
contraria a poupanca de emissOes de GEE da
hidroeletricidade. Este balanço nao foi estudado no ETA.

h) Ao nhvel Socioeconómico

(i) Produz fortes impactes negativos sobre o sub-descritor
agricultura e agro-indüstria uma vez que as atividades se

concentram numa area onde a atividade vitivinicola é
responsavel pela presenca de uma comunidade jovem e
uma economia corn alguma dinãmica no panorama geral do
Vale;

(ii) A infraestrutura ferroviária que percorre longitudinalmente
o Vale do Tua, a linha férrea do Tua, ficará submersa pela
albufeira;

(iii) 0 efeito referido em (ii) tern dimensão regional, embora afete
sobretudo as populacoes ribeirinhas que utilizam o metro,
que circula na linha férrea, como meio de transporte;

(iv) Na major parte dos lugares servidos pela linha férrea do
Tha, a inica alternativa é o transporte rodoviãrio prOprio. A
sua desativaçao afeta, por isso, sobretudo a mobilidade dos
segmentos populacionais sem meio de transporte prOprio,
designadamente estudantes e idosos;

(v) 0 desaparecimento desta infraestrutura ferroviãria significa
também o fim da possibilidade de explorar o turismo
ferroviârio nesta area e de se apreciar a paisagem associada
ao rio Tua na major parte da sua extensão. Trata-se de
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impacte sobre a atividade turistica e perdas de bem-estar

coletivo, sobretudo para apreciadores deste percurso, que

incluem pessoas de varias nacionalidades;

(vi) A perda da linha férrea do Tha trará consigo outros

irnpactes, curnulativos, como o impacte sobre as

acessibilidades e mobilidade no Vale.

i) Ao nivel do Património Cultural, Arqueológico e Construido

(1) Impactes negativos tanto na area de intervenção como na

zona envolvente, corn zonas pertencentes ao Alto Douro

Vinhateiro (PatrirnOnio Mundial pela UNESCO), conforme

tabela que se junta:

Inserçäe no Projecte (Al.. ZE

ReferncL TipoIo-gL, Categoda {CL, AA. AE
Topónime Valor Patrimoni,ai e CLassificaçao
Designaçäo Al I ZE

(ii) Detetou-se tambérn urn abrigo natural corn gravuras

rupestres, inédito, a jusante da Barragern, local abrangido

pelo Alto Douro Vinhateiro, classificado corno PatrirnOnio

Mundial da UNESCO, que é posto em causa;

(iii) Além do já referido quanto aos riscos para a Paisagern

Cultural do Alto Douro Vinhateiro (bern cultural do grau

mãximo na hierarquia de valor dos hens culturais

nacionais), que aqui se da. por reproduzido, verificarn-se

ainda os seguintes danos:

rcI PD

Canjunlo cuth.w B

paisag[sbco. Ato Dxiio
VinhateWo

CL I AA I AE AE

PM 5 PM 5 5
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a) Destruicao de urn troco fundamental da linha

ferroviãria do Tha concluIda em 1887. Esta notâvel

obra de engenharia portuguesa que conseguiu vencer

as adversidades do terreno através da criacao de

inümeras pontes e tüneis, desfrutando de uma

excelente insercão na paisagem e possuindo todas as

condiçöes para ser reabilitada e mantida em

funcionamento pois, para além de servir a população

local, constitui urna mais-valia para a valorizaçao

turistico-cultural deste territOrio;

b) Destruiçao urn conjunto muito relevante de outros

valores patrimoniais, nomeadamente arqueológicos e

etnogrãficos: no Estudo de Impacte Ambiental (ETA)

foi identificado urn nümero muito expressivo de

ocorréncias, 62 no total, para além de, no decurso

dos trabaihos inerentes a realizaçao do Relatório de

Conformidade Ambiental do Projeto de Execuçao

(RECAPE) terem sido identificadas mais 64

ocorréncias inéditas;

c) Os elementos de interesse patrimonial referidos em b)

sao de diferentes tipologias, norneadamente: sItios

corn arte rupestre, onde se destaca urn importante

abrigo corn grande nümero de gravuras (localizado

muito prOximo da zona de descarga da barragem),

vários povoados da Tdade do Ferro e do PerIodo

Romano, para além de urn conjunto muito

significativo de elementos de arquitetura vernacular,

reveladores de urn modo de construir tradicional e de
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ligacão as atividades agricolas que desde sempre

caraterizaram esta regiao;

d) Por outro lado, a area de incidëncia direta da

albufeira ainda não foi prospetada de forma exaustiva

— zonas mais ingremes e corn mato cerrado —

prevendo-se, assim, que o nümero de ocorréncias

patrimoniais possa vir a ser substancialmente major;

(iv) Os danos relativos ao património cultural são de tal forma

relevantes que as entidades corn a tutela do patrimOnio

cultural (IGESPAR, LP. [atualmente extinto e substituido

nas atribuiçöes competéncias nesta matéria pela Direção

Geral do PatrimOnio Culturalj e Direção Regional de Cultura

do Norte, que integraram a Cornissão de Avaliação no

ãmbito do procedimento de Avaliaçao do Impacte Ambiental

do AHF1’, ftface as afetacoes sobre o património

cultural, nao aprova[raJm o projeto em avaliaçaoa.

64°

Do que precede é possivel sem grande esforço concluir que o contrato

de concessão e nub porque implicar objeto e condiçoes que lesam de

forma irreversIvel uma cultural e ambientalmente protegida, pondo em

risco o habitat natural descrito jã de per si vulnerável ou em vias de

extinção.

65°

Atingindo o niicleo essencial de protecão do direito ao ambiente que é

urn direito, liberdade e garantia.
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66°

Dai que, assirn sendo, a contato de concessão que determina a

construçáo da barragern do Foz Tua seja nub por violação do nücleo

essencial de urn direito liberdade e garantias que e o direito ao ambiente

sadio e ecobogicamente equilibrado.

67°

Nulidade, essa. que e invocável ao todo o tempo.

68°

Cantudo, se assim nao se entender, isto é, considerado apenas par

mero oficio de patrocinio que a cotrato em causa afeta aquele direito ao

ambiente, mas nab de forma drãstica no seu nücleo essencial, sempre

se dirá que precisamente par inevitavelmente a execução daquele

contrato POT em causa e afetar o direito ao ambiente, esse contrato é

anulável.

69°

Sendo certo que a aqui requerente está em prazo para requerer a sua

anulaçao, tanto mais que tomou conhecimento de alguns dos termos do

contrato de concessão ha apenas 3 meses.

70°

i’ão tendo a requerida, contudo, ainda hoje, conhecimento pleno de

todo a clausubado do contrato de concessão designadamente de alguns

dos seus anexos (razão pelo que requer a juncao completa dos mesmos

a final)

71°

Portanto, a aqui requerente na ação principal que ira instaurar lutarâ

pela demonstraçao da invalidade do contrato em causa, precisamente
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por este afetar de modo inadmissivel o direito ao ambiente e a qualidade
de vida, afetando os interesses e valores ambientais supra retratados de
modo inadmissIvel e intolerado por lei, designadamente por ter sido o

produto de u conjunto de atos que não respeitaram os pareceres e
pronüncia impostas por lei e que parcialmente eram desfavorãveis na
medida em que impunham condiçoes, as quais nao forarn cumpridas.

PERICULUM IN MORA

72°

0 efeito Util que se pretende acautelar corn a ação principal na qual se
peticionará a declaraçao de nulidade do Contrato de Concessão ficarã
seriamente colocado em causa, caso nao seja decretada as providëncia
que abaixo se requer.

73°

Desde logo porque, num curto espaco de tempo, continuando a
execucão do Contrato de Concessão danos ambientais, irreversIveis,
irão verificar-se.

74°

Relembre-se que, ao intentar a presente providéncia, a Requerente
pretende evitar a continuaçao da execução do Contrato de Concessão
por forma a evitar que se lese o ambiente de forma irreversIvel,

750

Sendo bastante provável que, no momento em que a acão seja julgada,
por decisão judicial transitada em julgado, jã o Contrato de Execuçao
esteja integralmente executado ou, pelo menos, as obras corn major
impacte estejam jã executadas, a saber:
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a) A construção do paredão corn as consequëncias devastadoras daI
resultantes;

b) A desmatação corn os danos daI resultantes;
c) A inundaçao da albufeira que atingirã 420 ha e 27 km de va1e

76.°

Além do mais, a continuaçào da execução do Contrato implicará que
tenham que ser despendidas avultadas quantias corn obras adicionais,
nao orçarnentadas, que se estirnam nos seguintes valores:

- Navegabilidade do Douro — 25 milhOes de euros;

- Reposiçao (corn nivel de serviço substancialmente pior que o pré
existente) da mobilidade ferroviãria — 40 milhOes de euros;

- Escavaçao da subestaçao — 50 milhOes de euros.

770

Suspendendo-se a execucao do Contrato de Concessão, irnpedir-se-a
que os danos ambientais se agudizern e tornem irreversiveis e que as
referidas quantias sejarn despendidas. Ou seja,

78.°

Caso as providéncias nao sejarn jã decretadas, corre-se o risco sério de,
mais tarde, se o Contrato de Concessão for declarado nub ou for
decretada a anulacao do mesmo:
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a) Não se poder reconstituir ou reintegrar Os valores ambientais

lesados porque, a major parte deles, se produziu, no entretanto,

corn efeitos irreversIveis;

b) 0 Estado — e os contribuintes — terem despendido avultadas

quantias que não são recuperãveis e ficam sem qualquer utilidade

prãtica.

790

Ou seja, ficarão, a Requerente, os portugueses e os cidadãos do Mundo

perante uma situação factual que impedirã a verificação dos efeitos cujo

propósito se pretende alcançar na ação principal, designadamente a

invalidaçao do Contrato de Concessão por o mesmo ofender de forma

clamorosa o Direito ao Ambiente nas vãrias dimensöes anteriormente

escalpelizadas.

P0NDERAcA0 DE INTERESSES

800

Os interesses que a Requerente visa prosseguir tern natureza püblica —

são interesses püblicos — e não tern natureza privada, na medida em

que os valores ambientais que se visam prosseguir são valores gerais,

coletivos, em suma, que são partilhados ou estão difundidos — são

difusos — por toda a comunidade.

81.°

Ainda assim, para o caso de se entender que se mostra necessãrio

demonstrar que os interesses que a Requerente visa prosseguir ou

proteger corn a suspensão da execução do Contrato de Concessão

ultrapassam ou são superiores relativamente ao interesse püblico que

possa apontar para a não suspensão, ou que os valores ambientais a
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defender justificam os eventuais prejuizos que os Requeridos possam

ter como decorréncia da suspensao da execução, sempre apontarã o que

Se segue.

82.°

Segundo o que vem referido no EIA (elaborado pela Profico Ambiente em

2008), a AHFTjustificar-se-ia pelas seguintes razöes:

1. Aumento progressivo do consumo de eletricidade, em Portugal;

2. Necessidade de garantia da segurança do abastecimento

energtico nacional e reduço da dependéncia energética do

pals face ao exterior;

3. Necessidade de produco de “energia limpa” a qual nao estao

associadas emisses de GEE.

83.°

Por outro lado, as objetivos — declarados pelo Estado — corn respeito ao

AHFT são:

1. Aumento da capacidade de producio de eletricidade corn base

em recursos endcigenos e renovveis;

2. Aumento da capacidade instalada em aproveitarnentos

hidroelétricos corn bombagem;

4. Melhoria da fiabilidade e seguranca de funcionamento do

sistema eltrico portugués;
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5. Reduço das emisses de didxido de carbono (C02);

6. Reduço das importaçes de combusti’veis fdsseis.

84.°

Sucede, porém, que os alegados beneficios que poderiam decorrer do
AHFT säo meramente virtuais e nao se verificam no caso vertente, pelas
razOes que seguidamente são expostas:

1. 0 pressuposto de que o consumo de eletricidade em Portugal
continuaria a crescer no futuro e factualmente falso e
concetualmente errado: o consumo de eletricidade em Portugal
estã a cair: em 2012 caiu 4% - Documentos n.° 19, 20 que se
protesta juntar a final e 21 que se junta e dã por reproduzido;

2. A referida retracao do consumo e apenas parcialmente explicada
pela reduçao da atividade econOmica, podendo estimar-se que
parte significativa se deve a implementaçao de medidas de
eficiéncia energética implementadas pelas famIlias, indüstrias e
serviços — Documentos n.° 22 que se protesta juntar a final e
23 que se junta a titulo meramente exemplificativo e visualizaçao
do site http://www.dgeg.pt;

3. Contrariamente ao que aconteceu nas ültimas décadas (em que o
crescimento da procura era determinado pelo aumento do nivel de
equipamento e pelo baixo preco da eletricidade), a evolução
previsivel da procura futura serã tendencialmente decrescente ou
estagnada, condicionada pelo preco crescente da eletricidade e
pela implementacao progressiva de medidas de eficiéncia
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energética - Documentos n.° 24, 25 e 26 que se juntam a titulo
meramente exemplificativo;

4. 0 potencial de poupanca estimado, economicamente rentãvel, t
de 25 a 30%; a meta nacional e reduzir 25% do consumo
“business as usual” ate 2020 (cf. PNAEE); mesmo que as
necessidades crescessem 2% ao ano (muito otimista), o saldo será
sempre negativo. Conceptualmente, a estratégia energética para a
Europa determina prioridade absoluta a estratégia de uso
eficiente de energia, em detrimento da nova producao (cf. EEE e
Livro Branco) — cfr. novamente Documentos n.° 24, 25 e 26;

5. Admitindo — por absurdo — que a eetricidade produzida em Foz
Tha seria necessãria, ela representaria uma reduço da
dependéncia energtica do Pals de apenas 0,1% (= 0,28 TWh /
260 TWh), a urn custo na ordem dos 110 €/MWh — o dobro do
custo médio do sistema eletroprodutor nacional.

6. A producao hidroelétrica em grandes barragens não é “limpa”,
porque tem impactes graves e irreversIveis sobre o territOrio
mais que qualquer outro método de producao de eletricidade -

Documentos n° 27 e 28 que se protesta juntar a tItulo
meramente exemplificativo e visualização dos sites

pj / / awsassets.panda.org/downloads/wcd darn jhijIjeor

http: / /www.internationalrivers.org/files! attached
files!worldcomission_on_damans_final_report pdf;

Na verdade:

7. A construção da barragem e fabrico dos respetivos materiais tern
emissöes significativas de gases corn efeito de estufa (GEE), e caso
a agua esteja poluida (como acontece no rio Tha), a albufeira
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poderã emitir metano (CR4), urn gas de efeito de estufa vinte vezes

mais potente que o CO2 cfr, novamente Documento ti.0 28;

8. Todo o territOrio inundado pela albufeira, a linha e a paisagem do

vale do Tua e a zona envolvente do Douro PatrimOnio Mundial são

destruldos de forma irreversivel, afetando a paisagem do Vale do

Douro. Estarnos perante uma destruição irreversivel e em larga

escala de recursos endOgenos ünicos, Em contrapartida, o AHFI’

produziria apenas 0,6% da eletricidade do Pals (= 0,28 TWh / 50

TWh);

9. A poténcia de bombagem hidroelétrica disponivel em Portugal a

curto prazo atinge os 2192 MW, incluindo os reforços de poténcia

jã operacionais (Picote, Bemposta e Aiqueva) e em obra

(Salamonde e Venda Nova), nao contando corn projetos aprovados

ainda não implementados (Paradela). A meta oficial estabelecida

para a bombagem e 2000 MW (cf. PNBEBH. Sem nenhuma

barragem nova, a meta já foi excedida (in

http: / / pnbeph.inag.pt/np4/p/projectos e http: / /www.a-nossa

energia. edp.pt/ centrosprodutores); ou seja,

CONCLUINDO: 0 AHFT E INUTIL DESTE PONTO DE VISTA.

10. A alegada melhoria corn Foz Tha da “fiabilidade e segurança

do sistema e1ctrico portugués” é marginal e não justificada

(podemos comparã-la a utilidade de uma terceira autoestrada

Lisboa-Porto);

11. Mesmo ignorando a emissão de GEE devida a provavel

geracão de metano na albufeira, ao fabrico de materiais e a
construcao da barragem, Foz Tua pouparia apenas cerca de 0,1%

das emissöes nacionais de CO2. A mesma reduçao poderia ser
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obtida através de medidas de eficiéncia energética
significativamente mais baratas e corn major potencial, sendo que
as meihores destas medidas podem chegar a ser 10-12 vezes mais
baratas por kWh que a producao em novas barragens —

documento n.° 29 que se junta a tItulo meramente

exemplificativo;

12. Como referido no ponto 2, a reduço das importaçes de
cornbustiveis fcisseis pelo AHF’T pode ser estimada em 0,1%. A
mesma reduçao poderia ser obtida através de rnedidas de
eficiëncia energética corn urn décimo do custo.

85.°

Ademais, a suspensão da execucao do Contrato de Concessão e, se
for o caso, a declaraçao da sua nulidade ou anulacão do mesmo, nao
determina qualquer lesão do interesse pitblico (ou, pelo menos uma
grave lesão) nao sO pelas razOes que já se aduziram nos pontos
anteriores, mas também porque ha outras alternativas que a serem

implementadas possibilitam que se prossigam os interesses e

finalidades que se visam prosseguir corn o AHFT.

86.°

De entre essas alternativas, destacam-se as seguintes:

a) Eficiéncia energética (a eletricidade poupada nas meihores opcoes

de investimento em eficiéncia energética fica dez a doze vezes

mais barata que a produzida no AHFT);

b) Reforco de poténcia das hidrolétricas existentes (eletricidade

produzida nos reforcos de poténcia fica cinco vezes mais barata

que a produzida no AHFT);
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c) Reforco de potëncia nas centrais eOlicas existentes;

d) Substituicão de fontes, e.g. solar térmico ou biornassa para

aquecimento doméstico e de ãguas sanitãrias (pelo menos duas

vezes mais barato que a eletricidade produzida no AHFT);

e) Investimento em meihor transporte pñblico para reduzir o tràfego

automóvel (mais barato e corn efeitos ambientais

incomparavelmente mais positivos que o AHFT).

DO MEIO PROCESSUAL EMPREGUE

A Requerente está convencida que o meio processual próprio é o da

providéncia cautelar inorninada ou não especIfica, traduzida no

caos concreto no pedido de suspensão dos trabaihos levados a cabo

ao abrigo do contrato de concessão cuja invalidade se ira

demonstrar na açao principal.

Contudo, caso V. Exa. entenda nao se reste meio processual o

próprio — o que so acadernicamente se admite — a aqui requerente

subsidiariamente requer a convolacao desta mesma providência no

embargo ambiental previsto no artigo 42° da LBA, concluindo corn

os pedidos cautelares formulados.

Termos em quc deve a presente providência cautelar ser

admitida e julgada procedente e, consequentemente, Vossa

Excelência deverá:

(I) Ordenar a imediata suspensao das obras, preparatórias e

de constracao da barragem e respetiva albufeira, que
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decorrem nos terrenos abrangidos pelo Contrato de

Concessão ate ao trãnsito em julgado da decisão que

venha pôr termo a ação administrativa a ser intentada

pela Requerente;

(ii) Ordenar que, ate ao transito em julgado da decisão que

venha pôr termo a açao administrativa a ser intentada

pela Requerente corn vista a declaracão de nulidade ou ao

decretamento da anulacao do Contrato de Concessão, o

Estado e a EDP, individualmente ou através de terceiros

que atuem por sua conta e/ou no seu interesse,

designadamente subconcessionários e ou subcontratados,

se abstenham imediatamente de prosseguir quaisquer

obras ou atividades conexas corn o Contrato de Concessão

no espaco dos terrenos acima identificados,

designadamente quaisquer trabaihos ou atividades que

importem a execucao do Contrato de Concessão ou de

qualquer urn outro corn o mesmo relacionado e que inter

alia, envolvam a criacao e/ou rernodelacão de

infraestruturas, intervenção sobre os terrenos abrangidos,

corte de árvores e vegetação, captaçao de águas, desvio do

curso de rios, ribeiros ou outros cursos de águas, depósito

de entuihos, etc.;

(iii) Atenta a importância do bern juridico a salvaguardar nos

presentes autos, condenar os requeridos no pagamento da

quantia de C 500.000,00 (quinhentos mu euros), a titulo

de sancao pecuniária compulsória, por cada dia no qual,

conjunta ou individualmente, infrinjam, ou permitam a

infraçao por parte de terceiros, de forma isolada ou

continuada, da decisão que determine a procedéncia dos

presentes embargos, nos termos e para os efeitos do

Rua da Picaria, 75, 4050478, Porto Telef. 220113000 Fax: 220113011 mall: elizabeth.ferriandez@mvassoc.pt



disposto artigos 384,°, ri,0 2, do Código de Processo Civil,

e 829.°-A, ri.0 1, do Código Civil.

DILIGENCIAS PROBATORLAS CUJA REAL,IZAAO REQUER:

Documentos em posse dos Regueridos:

Uma vez que a Requerente não tern acesso a versão integral da

minuta do Contrato de Concessão (incluindo os seus anexos), e é

difIcil o acesso aos vários estudos de Impacte Ambiental e

documentos conexos realizados por conta e causa do AHFT e as

Declaraçoes de Impacte Ambiental emitidas, requer que os

Requeridos sejam notificados, nos termos e para os efeitos dos

artigos 84.°, 90.°/2 e 118.°/3, todos do CPTA, e 528° do CPC, para

juntar a estes autos, no prazo de resposta, o processo

administrativo referente a adjudicacao e celebracao do Contrato de

Concessão, bern COfflO os processos administrativos relacionados

corn o mesmo, como é o caso dos que se referem as Avaliaçöes de

Impacte Ambiental.

A juncao dos documentos em causa — na posse dos Requeridos —

fundamental para a demonstração da verdade material e,

sobretudo, para prova dos fatos alegados em 30.° a 37.°, 38.°, 39.° a

45.°, 46.° a 62.° deste Requerimento;

Requer, nos termos dos artigos 612.° e seguintes do CPC, aplicáveis

ex vi do artigo 1.0 do CPTA, a inspeção judicial ao local da

implantaçao do AHFT para demonstracao dos fatos alegados em

32.°, 38.° s) e 430 deste Requerimento.
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Junta: a tItulo de pareceres e para prova do alegado neste

requerimento, em especial nos artigos 67.° a 79.°, os seguintes

documentos:

Documento 30 Tese de João Grilo “Avaliaçao do potencial de

poupança de energia na habitacao em Portugal”,

disponIvel em

http: / / run.unl.pt/handle! 10362/8346

Documento 31 Tese de Marta Madaleno Mendes “Análise da

eficácia da avaliacao de impactes da rede nacional

de auto-estradas”, disponIvel em

http: I /run.unl.pt/ handle / 10362/8262

Documento 32 Melo JJ, Rodrigues AC (2010). “0 PNBEPH nurna

perspectiva de avaliaçao estratégica, poiltica

energética e gestão da água” — 4•a Conferéncia

Nacional de Avaliacao de Impactes (CNAI’lO).

APAI/UTAD, Vila Real, 20-22 de Outubro de 2010

Documento 33 Simão JV, Melo JJ (2010), “Impacte do Turismo

de Natureza e Cultural no Vale do Tua” 4.

Conferéncia Nacional do Avaliacao de Impactes

(CNAI’lO). APAI/UTAD, Vila Real, 20-22 de

Outubro de 2010

Requer a inguirição das seguintes testemunhas a apresentar:

1. Professora Doutora Ana Narciso Costa,

2. Professor Doutor João Miguel Dias Joanaz de Melo,

3. Professor Eugénio Sequeira;

4. Professor Rui Cortes

5. Jorge America Rodrigues de Paiva,

6. Mendo Castro Henriques;
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V

7. Jorge Custódio;

8. Ana Paula Arnendoeira

Protesta a juncao, nuni prazo de 10 dias, dos documentos acima

elencados sob os nümeros 4, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28 e 29.

Valor: £ 30.000,01

Junta: 23 documentos, duplicados legais e procuracao forense.

A Requerente, por ser uma ONGA, está isenta do pagamento de

preparos e taxas de justica.

A Advogada,
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Anexo

• Oposiçao EDP a Providência Cautelar apresentada pela Plataforma Salvar o Tua —

AssociaçJo de Defesa do Ainbiente



Mois LEvrAo, GALvA0 TELES, S0ARES DA 5ILvA
ASSOCIADOS

SOCIEDADE DE
ADVOGADOS

Tribunal Adininistrativo e Fiscal de Mirandela

Processo n.° 316/13.6BEMDL

Processo cautelar

Exmo. Senhor Juiz de Direito,

EDP - GESTAO DA PRoDuçAo DE ENERGIA, S.A., corn sede na Avenida José
Malhoa, Lote A-13, 1070 -157 Lisboa, adiante tambérn designada EDP Producio,
patrocinada pot Miguel Nogucira de Bnto e Ana Robin de Andrade, advogados da
sociedade de advogados Morais Leitäo, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados corn
escritório na Rua Castilho ri.0 165, 1070-050 Lisboa e pot Isabel Maria F. Bernardo,
solicitadora, corn escritótio na Rua Castilho, 201 — 1,0 Dt.°, 1070-051 Lisboa, tendo sido
citada no processo cautelar referido em epigrafe, vern nos termos do artigo 117.° do
Câdigo de Processo nos Tribunais Adrninistrativos (adiante CPTA) apresentar a sua

oPosiçAo

o que faz nos termos e pelos fundamentos seguintes:

I. OS PEDIDOS FORMULADOS E A INCOMPLETUDE DO
REQUERIMENTO DA PROVIDENCLA

to

\1crn a Rcqucrente apresentar urna providncia cautelar na qual solicita a <sHe,zsão c/as
01)1115, pirparutóias e de cw;slruiàa da batngem e i/ec/iva a/l.ii/èim>> relacionadas corn o Contrato



Moiis LETTA0, GALvA0 TELES, SOARES DA S1LvA

ASSOCADOS
SOCIEDADE DE
ADVOGADOS

de Concessão relativo Utilizaçâo dos Recursos HIdricos para captaço de guas
supethciais destinadas producão de energia hidroeléctrica — Aproveitamento
Hidroeléctrico de Foz Tua — Contrato de Concesso n.° 28/Energia/INAG/2011,
celebrado entre o Estado Portugués e a EDP Produção (ora Requerida).

2.°

Vern também a Requerente pedir, a titulo subsidiátio, a convolaçäo da preseate
providência, caso nào se entenda ser este o meio processual próprio, no embargo
ambiental previsto no artigo 42.° da LBA.

3,0

Antes ainda de nos debruçarmos sobre as razöes de (im)procedência da providéncia
cautelar sob resposta, reifra—se que o requerirnento inicial corn que a ora Requerida foi
citada não contém os artigos 36.° a 39.°.

40

Se, porventura, tal salto no articulado não se deva a urn mero erro de enumeração por
parte da Requerente, mas sim falta de envio de uma página do requerimento inicial, a ora
Requerida desde já se reserva o direito de se pronunciar sobre os artigos em falta.

50

Dc igual forn-ja, a ora Requerida reserva-se o dircito dc se pronunciar sobre os
documentos que a Requerente protcstou juntar no scu requerimento inicial.



MoRi.is LEITA0, GALvA0 TELES, SOARE.S DA SILvA
ASSOCADOS

SOCIEDADE DE
ADVOGADOS

A tItulo preliminar irnporta ainda, desde logo, desmascarar a pretensão da Requerente:
corn a presente providência não pretendeu a Requerente invocar vIcios do Contrato de
Concessão, ou dos atos procedimentais que o antecederam, mas tao so repetir perante
este Tribunal a sua visão prOpria dos impactes negativos do Aproveitamento
Hidroel&rico de Foz Tua, j. apreciados e considerados em sede prOpria, fazendo-o a
coberto de uma alegada, mas insubstanciada, viohção do direito ao ambiente.

II. DA PROVIDENCIA CAUTEL&R

70

Nos termos do artigo 120.0, n.° 1, do CPTA, as providências cautelares são adoptadas:

a) quando seja evidente a procedência da pretensão formulada ou a formular no
processo principal ou, não sendo esse o caso,

b) estando em causa a adopção de uma providência conservatOria, haja fundado
receio da constituiçäo de uma situação de facto consumado ou da produçâo de
pre;uizos de difIcil reparacão para os interesses que o requerente visa assegurar
no processo principal e não seja manifesta a falta de fundamento da pretensão
formulada ou a formular nesse processo ou a existência de circunstancias que
obstcm ao seu conhecimento de mérito;

c) na situaçâo da alinca b), a adopçâo da providncia ou das providéncias será
recusada quando, devidamente ponderados os interesses piIblicos e privados, em
presença, os danos que resultariam da sua concessâo se mostrem superiores
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queles que podem resultar da sua recusa, scm que possam set evitados ou

atenuados pela adopcão de outras providências.

8.°

Conforme veremos infra, a pretensão forrnulada ou a formular no processo principal nâo
é de evidente procedêncin, nos termos e para efeitos do artigo 120.°, n,° 1, a), do CPTA,
normativo esse aplicável apenas em situacôes excepcionais.

90

Pelo contrário, é manifesta a falta de fundainento da pretensão a formular no processo
principal, sendo que também existem circunstncias que obstam ao seu conhecimento de
mérito nos termos do artigo 120,0, fl.0 1, b), do CPTA.

10.0

Pot outro lado, no existe o periculum in mora invocado pela Requerente para os efeitos do
artigo 120.°, ri.0 1, b), do CPTA, seado que da ponderacâo de interesses a que se refere o
artigo 120.°, ri.0 2, do CPTA resulta claramente que os danos que resultariam da concesso
da providncia se afiguram multo superiores àqueles que podem resultar da sua recusa.

11.0

Comecemos cntâo pela análisc das circunstncias que obstam ao conhecimento do mérito
da ação principal, seguindo-se a anilise da falta de fundamento da prctcnsâo, do pelicw/um
in morn e, pot firn, da pondcracão dos interesses em prcsenca.
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A. DA EXISTENCIA DE CIRCtJNSTANCIAS QUE OBSTAM AO CONHECIMENTO DO

MERITO DA AçAo PRINCIPAL (ARTIG0 120.°, N.° 1, ALINEA B), DO CPTA)

(i) Da caducidade do direito de ação relativamente ao que a

Requerente pretende efectivamente discutir na ação principal: a

Declaraçao de Impacte Ambiental (DIA)

12.°

Corno é sabido, no contencioso administrativo a tutela cautelar é sempre instrumental,

accssória e dependente da tutela principal, pelo que existindo razöes de fundo que obstern

ao conhecimento do mérito cia aço principal deve essa tutela cautehr set simplesmente

recusada pot força do artigo 120.0, n.° 1, b), do CPTA.

13.°

De acordo corn o requenmento inicial, a ação principal a ser proposta pela ora Requerente

é uma aço administrativa comum para a anulaçâo/declaracäo de nulidade do Contrato de

Concessão acima referido (ver nesse sentido, artigos 69.°, 70.°, 71.0, 72.° do requerirnento

inicial sob oposicâo).

14.°

Para a Requcrente, o Contrato de Concessão é nub por <i#Ip/icar o/jecto e condies que /esam

deJrma itreversivel ui-na cultural e ambientalmente Jnvtegida, pondo em ti—co a habitat natural descritojd
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de per si vu/nerdvel ou em vias de extinfäo>, <<ati,gindo a micico essencial de pmteccâo do din’ito ao
ambiente que i urn dirito, liberdade e £arantiax (cfr. artigos 64.° e 65.° do requerixnento inicial).

15.°

Acrescentando ainda a Requerente que, caso se entenda que o referido Contrato de
Coacessão afecta aquele direito ao ambiente, mas näo de forma ddstica no seu rnIcleo
essencial, o mesmo sena anulável (cfr. artigo 68.° do requerimento inicial).

16.°

As supostas “violaçöes” ao direito ao ambiente de que fala a Requerente nâo são mais do
que reptoducão dos impactes ambientais di obra, j descritos e analisados em sede
própria, no âmbito do processo de avaliacão de impacto arnbienta1 que culrninou corn a
emissão da respectiva DIA do projecto, condicionada e sujeita a medidas de rninimizaçäo
e compensação.

17.°

A Requerente transpöe para a discussão da legalidade do Contrato de Concessäo aquilo
que, na verdade, são as crIticas quanto ao mrito de urn ato administrativo prévio — a
DIA, o que não pode deixar de ser avaliado a luz do disposto no artigo 283.° do Cddigo
dos Contratos Piblicos, como adiante se fara.
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l8°

A Requerente não irnpugnou a DLA — emitida em 2009 — em devido tempo (ou qualquer
outro ato administrativo prévio celebracão do Contrato de Concessão), sendo que,
conforme veremos mais adiante, as “violaçöes” ao direito de ambiente de que fala a
Requerente, a existirem (o que por mera cautela de patrocInio se admire), minca
acarretarirm a nulidade cia DIA (ou do Contrato de Concesso, por contgio), invocve1 a
todo o tempo, mas sim a sua anulabilidade.

19.°

A Requerente (ou meihor, a associaço ambiental de que urna das pessoas que constituiu a
Recjuerente é vice-presidente) ate se pronunciou publicamente em 2009 sobre a emissão
da DIA (cfr. documento n.° 1 que aqui se junta), pelo que tern de se considerar expirado
o prazo geral de impugnacão de 3 rneses.

20.°

Não pode obviamente, sob pena de abuso de direito, a constituicâo ex tzovum de uma
associaço ambiental em Maio de 2013 -- a Requerente foi constituIda em Maio de 2013
pot pessoas que tCm cargos dirigentes em outras associaçöes ambientais que já tinham
conhecimento cia DL — set poteacialmente usada para uma “recontagem” do prazo de
impugnac.o do Contrato de Concesso para essas mesmas pessoas e entidades, sob as
vestes da nova associaçâo.
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21.°

Pot outras palavras, a Requerente conforrnou-se corn a ernisso da DIA do projecto em
questäo.

22.°

Ou seja, a Requerente já n.o pode impugnar a DIA tendo pot base vicios que acarretem a
sua anulabilidade (confoi:me verernos, nada do que a Requerente alega acarreta a
respectiva nulidade), pois a mesma já foi proferida ha mais de quatro anos.

23.°

Ha, assim, uma evidente caducidade do direito de açäo relativarnente aquilo que a
Requerente quer efectivamente atacar — DIA, no que diz respeito a eventuais
anulabilidades (nâo havendo no requerimento inicia!, conforme se vera mais adiante,
qualquer vicio que acarrete a nulidade desse ato ou do Contrato de Concessäo, pot
contagio).

24.°

o que acaba de set dito resulta, alias, do artigo 283.° do Código dos Contratos Piblicos.

25.°

Nos termos do n.° I daquele preceito, os coixtratos sâo mi/os re a im/idade do ato picedimenta/
em que tenba assentado a sua ce/thra’âo tenha s/do judicia/mente dec/arada ou possa ainda s/-/o; e nos
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tennos do a.° 2, os contratos são a,mláveis se titereni sido amelados on se Jn’m an,ildveis os alas
prvcedimcntais em que teitha assentado a ma celthraçâo>>. No entanto, e de acordo corn o n° 3
dacpele normativo, o contrato já no é anuIve1 se o ato procedimental anulável em gue
tenha assentado a celebraçäo do contrato se consolide na ordem juridica. se convalide ou
seja renovado. scm reincidncia nas mesmas causas de invalidade.

26.°

Conforme vimos supra, indepentemente de quaisquer anulabilidades de que padecesse a
DIA (no que não se concede), a mesma consolidou-se na ordern juridica, pelo que o
Contrato de Concessão não é anulivel por quaisquer anulabilidades da DI.A (nio havendo
no requerimento inicial, conforme se yen mais adiante, qualquer vIcio que acarrete a
nulidade desse ato ou do Contrato de Concessáo, por contigio).

27.°

E assim mamfesta a existência de uma circunstincia que obsta ao conhecimento do
mérito cia aço principal nos termos e para os efeitos do artigo 120.° a.° 1 b) in fine do
CPTA.

(ii) Da inidoneidade do meio processual a utilizar na ação principal

28.°

Ainda que sc tenha presente a açâo principal tal como a mesma é configutada como a
Requerente o faz — acâo administrativa comum de anulacâo/ dcclaração dc nulidade do

9
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Contrato de Concesso — existe urn outro obstáculo ao seu conhecimento de mérito nos
termos do arrigo 120.°, n.° 1, b), do CPTA,

29.°

Nos termos do artigo 38,°, ii° 2, do CPTA, a açao administrativa cornurn não pode
ser utiliada para obter o efeito gue resultaria da anulaçao do ato rnimpugnável.

30.°

Ou seja, de acordo corn este preceito legal, no pode a Requerente recorrer açäo
administrativa cornurn pata obter o efeito que resultatia da irnpugnação da DIA, a qual é
para si inimpugnável relativarnente a vicios que acarretern a sua anulabilidade (sendo que,
conforme verernos adiante, as violaçöes ao direito ao ambiente de que a Requerente fala
nunca acarretariarn a sua nulidade).

31.°

A açäo administradva cornuni, tal corno configurada no requerirnento inicial, é assirn urn
rneio inidâneo para a aco principal pelo facto de a Reguereate pretender urn efeito
análogo ao da irnpugnac.o de urn ato inimpugnável (artigo 38.° n.° 2 do CPTA).

32.°

Reforce-se, aquilo que a Requerente efectivarnente pretende discutir e ver sindicado
judicialmente é a Dl do projeto, a qual não pode impugnar pot vIcios quc acarretern a
sua anulabilidade.
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330

Alis, só isso explica — e de forma flagrante — que a Requerente solicite no final do
requerimento que o Estado Portugués venha juntar aos autos os processos
administrativos relativos a avaliaçâo de impacte ambiental do projecto...

340

E o efeito pretendido corn a ação principal idêntico ao cia irnpugnaçao da DIA, o que é
vedado pelo artigo 38.° n.° 2 do CPTA.

350

E assim manifesta a existncia de urna outra circunstncia que obsta ao conhecimento do
mérito da ação principal - inidoneidade do tneio processual cia acäo principal pot forca do
artigo 38.°, n.° 2, do CPTA — o que implica a re;eiçâo da providência cautelar nos termos e
para os efeitos do artigo 120,0, n.° 1, b), infine, do CPTA.

(iii) Da insindicabilidade da relaçao material conttovertida na
coafiguração da causa de pedir invocada pela Requerente

36.°

Conforme se referiu supra, o processo principal a intentar pela Requerente, do qual
presente processo é meramente instrumental, scri uma ação adrninistrativa comum para a
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anulacão/declaração de nulidade do Contrato de Concessão acima referido (vet nesse

sentido, artigos 69.°, 70.°, 71.°, 72.° do requerimento inicial sob oposicão).

370

Importa desde já qualificar os vIcios imputados ao Contrato de Concessão perante a

tradicional dicotomia das invalidades coatratuais — invalidades derivadas versus invalidades

do pr6prio contrato (invalidades originârias).

38.°

Ora, conforme resulta da leitura do requerlmento facial, Os V1C1OS imputados ao contrato

não são vIcios próprios do mesmo, isto é, não são vIcios <que n’sultesn de nJo teivis sido

cumpndos os tquisitos de validade respeitantes ao pro7rio contrato>> (cfr. Pedro Goncalves, 0

Contrato Administrativo, Urn InstituiçJo do Direito Administrativo do Nosso Tempo, Coimbra,

2003, p. 142).

390

Corn efeito, a lesão ao direito ao ambiente de que fala a Requetente — cjue a ónica

invalidade imputada ao Contrato de Concessão — näo se traduz nurn requisito de validade

do contrato, nem tao pouco, ao contrãrio do que parece indiciar a Requerente, necessita

ou pressupãe o conhecimento do clausulado do contrato.
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40.”

Näo ha também por parte da Requerente a invocaço expressa de uma i.swalidade derivada,
já que para tal é necess.ria a invocacão de invalidades de atos autónomos integrados no
procediniento prévio que antecedeu a outorga do contrato.

41.0

Tal como refete Pedro Goncalves (cf. 0 Conlrato Administrativo, cit., p. 140), nos casos de
invalidade denvada, <<a contrato .rerá entäo inad/ido, nãa par causa de urn altia probrio, mas em

consequéncia da i,wa/idade (rectius, da iizva/idaão) de urn ala previo>>.

42.0

No cômputo geral, não ha imputacão ao Contrato de Concessäo guer de invalidades
originârias quer de invalidades derivadas...

430

Conforme jã referido supra, as supostas “violaçoes” ao direito ao ambiente de que fala a
Requerente não so mais do que os impactes ambientais da obra, descntos e analisados
em sede de pro cesso de avaliaço de impacto ambiental.

440

Por outras palavras, e de acordo corn o quc tesulta do requcrimento inicial sob oposição c
da rcspcctiva causa de peclir, a relaco material controvertida — cotifigurada pela
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Requerente — não se prende corn a legalidade stricto sensu do processo relativo a formaçâo
do Contrato de Concessäo propriamente dito, nern, tao pouco, corn a legalidade deste
iuitimo em si mesmo considerado.

45o

A ora Requerente lirnita-se a relatar os impactos do ambiente avaliados em sede de
avaliaçâo de impacte ambiental (os quais foram ddos em consideraçâo para efeitos da
declataçio de impacte ambiental), transformando-os em supostos vIcios do Contrato de
Concessâo pot violacão do direito ao ambiente.

46°

Entende assim a ora Requerida que a relaçao material controvertida — tal como
cortfigu.rada na causa de pedir invocada pela Requerente — não pode ser sindicada pelo
Tribunal em sede de processo principal, j que o que estaria em causa seria a
apreciaçao jurisdicional de uma apreciação administradva efectuada no âmbito da margem
de livre apreciacáo atribulda pot lei a Administraçao e cujo ato administrativo que cuirnina

apreciaçâo administrativa nern sequer é posto em causa no processo principal (DIA).

470

A avaliaçâo de impacte ambiental é urn instrumento prevcntivo que permite assegurar que
as prováveis consequências sobre o ambiente de urn determinado projecto de
investimento sejam analisadas c tomadas em consideraçao pela Adrninistraçào no seu
processo de aprovação.
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48.°

Tal como reconhecido pelo Tribunal Central Administrativo Norte (processo
00898/07.1BECBR): <<A DIA 6 ama declaração mate,ialmente reso/uliva, ama vez que corresponde
ao terminus dci intervenção ambiental ainda que forma/mente precdria, por estar inserida ,ium

pvcedimento mais va1o e ainda não co,zc/uso; reveste tho ama simp/es apreciaço te’cnica mas rima
verdadeira declaração de vontade sobn’ a defrsa dos va/ores ambientais> (sublinhado nosso)

490

Faz sentido esse Tribunal sindicar essa ava1ico técnica (impactes ambientais, sociais,
económicos do projecto), levada a cabo no .mbito de urn procedimento administrativo
em qua foi assegurada a participac.o de todos os interessados?

50.°

Relembre-se qua nem sequer a validade da DIA est aqui em causa...

51.°

Logo, nem sequer está em causa a sindicabilidade desse ato nos seus aspetos de livre
confotrnaç.o, os quais apenas podem ser objeto de censura em caso de erro manifesto de
apreciac.o, desvio de poder ou violação dos principios gerais enformadores da atividade
administrativa.
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52.°

S6 nestas situaçöes limite se abre, por isso, espaco para uma sindicabilidade do exercIcio
de poderes praticados pela Administração no rnbito da sua margern de livre deciso.

530

Assim, näo se entende de que forma é que a Requerente pretende
— j que o processo

principal näo é de irnpugnaçäo da DIA — que este Tribunal sindique jurisdicionalmente a
apreciaçâo técnica já feita pelas entidades administrativas competentes no rnbito da
avaliacão dos impactes ambientais do projecto.

540

Tal corno refere M.rio de Ai:oso de Almeida (cf. Cornen.tdrio aa Códzgo & Frocesso nos
Tribunais Adrninistrativos Coimbra, 2005, p. 32), os tribunals administrativos <tzào se podern
substituir as entidades pzb/icas naforrnu/ação de valoraçöes que, porjá não terern urn cardcterjuridiso,
mas envo/verern a rea/iação dejuIos sobre a convenibicia e oportunidade da sua actuação, se inscrevern
no dmbitoprvyirio da discricionariedade adrninistrativao.

55 0

Corn efeito, e em desrespeito do arrigo 3•0, n.° 1, do CPTA do qual se extrai uma resera
da Administracao, subtraIda aos poderes de sindicabilidade dos tribunais adrninistrativos,
o Tribunal vcr-se-ia forcado a formular valoraçöes prOprias do exercicio da actividade
adniinistrativa, que se inscrevern no âmbito prOprio da livre apreciação administrativa.
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56.°

Do que tudo se conclui que no podendo a relacão material controvertida — tal como
configurada pela Requerente — ser sindicada na ação adrninistrativa especial a instaurar, e
sendo o presente processo instrumental a tal processo principal, deve pura e simplesmente
a presente providência cautelar set rejeitada.

B. DA FALTA DE FUNDAMENTO DA PRETENSAO A FORMULAR NO PROCESSO
PRINCIPAL (ARTIG0 120.°, N.° 1, ALINEAS B) E C), DO CPTA)

(1) Do procedimento de aprovação do AHFT

570

Em 2007, foi lançado o Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial
Hidroelétrico (PNBEPH), tendo sido aprovados dois regimes juridicos especificos para a
sua realizacão, consubstanciados no Decreto-Lei n.° 182/2008, de 4 de setembro, que
estabelece o regime de implementaço do mencionado Programa, e no Decreto-Lei n.°
301/2009, de 21 de outubro, que define as regras aplicveis as expropriacöes necessárias .

concretização de determinados aproveitarnentos hidroelétricos, designadarnente os
integrados noPNBEPH.

58.°

0 PNBEPH inclui, nomeadamente, o AHFT, no rio Tua, que abrange lreas dos
conce]}ios de Alijd, de Carrazeda de Ansiâcs, de Mirandela, de Murça e de \Tila Flor.
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590

A e]aboração do PNBEPH foi submetida a urn processo de ava1iaco ambiental
estratégica, em conforrnidade corn o disposto no Decreto-Lei ri.0 232/2007, de 15 de
junho, a qua! se concretizou através da elaboracão de urn relatório ambiental e da
rea1izaço de consultas piblicas, incluindo a ponderaço dos resultados obtidos na deciso
final sobre o programa em causa e a divu1gaço póblica da informação respeitante a tal
deciso final.

60.°

Na sequência de concurso piIblico para o efdto realizado, foi adjudicada a EDP Producão
a concecäo, construço, exp1oraç.o e conservaçao do aproveitamento hidroelétrico de
Foz Tua (AHVfl.

61.°

0 processo de ALA do AHFT foi iniciado corn a entrega, por parte da EDP Produco, do
Estudo Prévio e do respetivo Estudo de Impacte Arnbiental (ETA) ao entao Instituto
Nacional da Agua, em Abril de 2008, o qual, por sua vez, na qualidade de entidade
licenciadora, Os apresentou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), enquanto
autoridade tie AlA, tendo ai constituIdo o processo n° 1916.
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62.°

Em 16 de dezembro de 2008, na sequncia do concurso pitblico realizado para o efeito,
foi celebrado, entre o Estado Portugus e a EDP Produção, a contrato de implementacäo
do PNBEPH para a conceção, exploraçâo e conservaço de obra piiblica, da respetiva
infraestrutu.ra hidráulica do AHFT (cf. documento a.° 2, acliante junta e que aqui se
por reproduzido para todos os efeitos).

63.°

A EDP Produço pagou ao Estado, em 28 de abril de 2008, o montante de €
53.100.000,00 (cinquenta e três milhöes e cern mil euros) pela exploracão do AHFT
(Cláusula 2.), ), de acordo corn as regras do Processo de Concurso, obrigando-se a
proceder aos trabaihos de implementação do AHFT (Cliusulas 4. e 5.a).

64.°

A EDP Producäo pagou ainda ao Estado, no final de 2010, uma parcela adicional de €
10.494.838,98 (dez milhfles quatrocentos e noventa e quatro rnil oitocentos e trinta e oito
euros e noventa e oito céntimos) associada a cota de NIvel de Pleno Annazenamento a
flgurar no contrato de concessao definitiva do dominio hidrico.

65.0

Em 11 de maio de 2009, foi emitida Declaraçâo de Impacte Ambieatai (DIA) favorável
condicionada em relaçâo ao AHFT, que estabeleceu as condicionantes para licenciamento
ou autorizaço do projeto, bern como as medidas de minin]izaço c compensacio pan o
efeiro (cf. documento n.° 3, adiante junto e que aqui se dá por reproduzido).
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66.°

Em 18 de junho de 2009, foi profenda um alteraçäo I DIA, onde se refere o seguinte:

Aquando da criação do sistema “AlA Digital” foi critdo urn endereço
eletrónico, aia@aparnbiente.pt, para facilitar a parncipação do cidadão. Na
sequncia de coinunicação de algurnas entidades que participaram na consulta
piiblica, as quais estranharam no set referido na DLk a sua participaçáo nesta
fase, detetou-se uma anomalia neste sistema de rececäo de pareceres que conduziu
a que algumas measagens enviadas para essa caixa de correio eletrónico tivessem
ficado reddas no servidor.

- Verificou-se que doze erarn referentes ao processo de consulta piiblica do
projeto e, como tal, nb tinham sido analisadas durante o respetivo procedimento
de AlA, das quais apenas nove foram enviadas dentro do prazo da consulta
piIblica, tendo em atençbo que aquele prazo terminou em 18 de Fevereiro.

- Os referidos pareceres foram enviados aos membros Comissbo de Avaliaçbo
(CA) para anilise que concluIram que toclas as questöes relevantes apresentadas ji
tinham sido devidamente consideradas e contempladas no Reiatório desta
Comissbo e que, consequentemente, essas questães foram acoihidas nas
condicionantes da DIA e nas suas medidas de minimizaçbo, compensacbo e nos
pianos de monitorizaçio..> (cf. documento n.° 4, adiante junto e que aqui se di
pot reproduzido para todos os efeitos)

67.0

No dia 30 de junho de 2010 o proponente entregou I entidade Licenciadora, o INAG, o
Relatório de Conforniidade Ambiental do Projeto de Exccução (RECAPE) do AHFT,
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tendo cste docurnento sido temetido a APA, pam procedimento de Pós-Avaliacão (cf. o

respetivo sumario executivo, adiante junto como documento fl.0 5, que aqui se dã pot
reproduzido).

68.°

A APA, como autoridade de AlA, enviou o RECAPE aos membros da Cornissäo de
Avalicäo (CA) nomeada no .mbito do procedimento de ALA para verificaçao da
conformidade do Projeto de Execução (PE) corn a Declaraçâo de Impacte Ambiental
(DIA).

69.°

0 parecer da Comisso de Avaliacao (CA), constitulda nos temios previstos no artigo 90

do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8
de novembro, sobre o RECAPE foi ernitido em Agosto de 2010 (cf. documento n.° 6,
adiante junto e pie aqui se dá pot reproduzido para todos os efeitos).

70.°

Na sequncia desse parecer e das condicionantes nele contidas, foram acordados alguns
conteildos e procedimentos a seguir para elernentos especificos solicitados no parecer da
CA, bern como o agendamento de resposta ao mesmo, de forma a cumprir todas as
exigências dele decorrentes, tendo sido definidos 3 momentos para entrega de
clementos /es clarecirnentos adicionais (aditamentos ao RECAPE): ntes do
licenciarnento; Antes do início da ohm; 1 ano após licenciarnento.
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71.°

Neste sentido foi entregue, no final de Novembro de 2010, o 1.0 Aditamento ao
RECAPE, referente ao pnmeiro momento (Antes do Licenciamento), tendo sido recebido

o parecer cia CA relativo a essa resposta em aneiro de 2011 (cf. documento n.° 7, adi.ante
junto e que aqui Se cia por reproduzido).

72.°

No final de marco de 2011, foi entregue o 2.° Aditamento ao RECAPE, relativo ao
segundo momento (Antes da Obra) tendo-se obtido o respetivo parecer a 12 de Abril de
2011 (cf. documento fl.0 8, adiante junto e que aqui se cia pot reproduzido).

730

Em janeiro de 2012, fbi entregue o 3.° Aditamento ao RECAPE, relativo ao terceiro
momento (“1 ano após licenciamento”) (cf. documento a.° 9, adiante junto e que aqui se
dá pot reproduzido).

740

Entretanto, através do Despacho fl.0 18793/2010, de 15 de dezembro, publicado no
Diá,io da Rp:Th/ica, 2. série, n.° 244, de 20 de dezembro de 2010, foi aprovada a planta
contendo a identificaço e a loca1izaço dos bens imóveis a expropriar abrangidos pela
deciaraco de uduidade piIblica, corn caráter de urgéncia, a que se referem os n. 1 e 2 do
artigo 2.° do Decreto-Lei fl,0 301/2009, de 21 de outubro, corn vista a implementaçâo da
l.a fase do AHFT (cf. documento n.° 10, adiante junto e que aqui Se dii pot reproduzido).
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750

Em 14 de janeito de 2011, fbi celebrado o contrato de concessäo relativo a utilizacão dos
recursos hidricos para captaçäo de águas superflciais destinadas producão de energia
hidroelétrica para o AHFT (cf. documento n.° 11, adiante junto e que aqui se dá por
reproduzido).

76.°

Em execuço da medida de compensacâo a.° 8, prevista na DIA, fbi celebrado entre a
EDP Produção e o Instituto da Agua, I. P., em 11 de marco de 2011, urn protocolo de
colaboracao que define a forma e as condiçöes em que ser elaborado o Piano de
Ordenarnento da Albufeira de Foz Tua (POAFT), publicado no Didrio cia Rcpáb/ica, 2.
Série, n.° 74, de 14 de abril de 2011 (cf. documento a.° 12, adiante junto e que aqui se dá
pot reproduzido).

770

Através do Despacho n.° 8097/2011, profendo pda Secretana de Estado do
Ordenamento do Territdrio e das Cidades em 30 de maio de 2011, e publicado no Didtio
da Repablica, 2. Séne, a.° 110, de 7 de junho de 2011, foi deterrninada a elaboracäo do
POAFT, tendo sido estabelecida a composiçäo da coniisso de acompanharnento do
mesrno (cf. documento a.0 13, adiante junto e que aqui se dá pot reproduzido).

78.°

Através do Despacho n.° 13491/2011, de 27 de sctembro, publicado no DicI,io da
RpibIiia, 2a série, fl.0 194, de 10 de outubro de 2011, considcrando-se estarem reunidas as

23



Mois LEITA0, GALvA0 TELES, 50AR±s DA SILvA
ASSOCIADOS

5OCIEDADE DE
ADVOGADOS

condiçöes estabelecidas no n.° 3 do artigo 6.° do Decreto-Lei fl.0 169/2001, de 25 de
maio, na redacâo que ihe foi dada pelo Decreto-Lei a.° 155/2004, de 30 de junho, foi
declarada a imprescindIvel utilidade püblica deste empreendimeato, abs termos do
disposto na alinea a) do a.° 2 do artigo 2.° do dipioma citado, pennitindo-se o abate de
exemplares de sobreiro e azinheira (cf. documento a.° 14, adiante junto e que aqui se dã
por reproduzido).

790

Como se refere no mesmo despacho, a EDP, S. A., nos termos do artigo 8.0 do Decreto
Lei a.° 169/2001, de 25 de Maio, corn a redação que the foi dada pelo DecretoLei a.°
155/2004, de 30 de Junho, apresentou proposta de medidas cornpensatórias prevendo a
arborização corn sobreiros e azinheiras de terrenos corn condiçöes edafoclimticas
adequadas, propriedade dos municipios de Torte de Moncorvo e A1f.ndega da Fe,
compLrorneteado-se a estabelecer para o efeito, contratos de comodato ou de natureza
jurIdica equivalente corn aquelas entidades auuirquicas.>>

80.°

Em 4 de rnaio de 2011, teve lugar a 1 ,a reuniro da Cornisso de Acompanhamento
Ambiental (CAA) prevista na condicionante a.° 12 da DIA do AHFT, cam coordenação
assumida pela CCDR-N, conforme despacho do Secrenirio de Estado do Ambiente (cf.
documeato n.° 15, adiante junto e que aqui se dii par reproduzido).
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8t°

A primeira reuniào da CAA ocorreu antes do inIcio dos trabaihos da obra relativa
AHFT.

82.°

A CAA reuniu ainda, ate a data, em 27 de setembro de 2011, em 14 de fevereito de 2012,
em 28 de junho de 2012, em 23 de novembro de 2012, em 28 de fevereiro de 2013 e em 5
de juiho de 2013(cf. documentos n° 16, 17, 18, 19, 20 e 21, adiante juntos e que aqui se
dio por reproduzidos).

83.°

Através do Regulamento n. 364-A/2013, publicado no Didric d Republica, 2.a série, n.°
184, de 24 de setembro de 2013, foi criado o Parque Natural Regional do Vale do Tha
(PNRVT).

84.°

Constitui objetivo especIflco do PNRVT garantir a conservação da natureza e da
biodiversidade, bern como promover a utilização sustentável dos recursos da região, como
urn garante indispensãvel na prossecucão do seu deseavolvimento, pretendendo—se ainda
que o mesmo seja urn instrumento de promoçâo do desenvolvimento do turismo
sustentável da região, corn especial enfoque para as formas de turismo que se baseiam no
usufruto dos espaços naturais e dos seus recursos, como sejam o Turismo de Natureza, o
Turismo Náutico, o Turismo de Saüde e Bern-Estar, a promoco turistica c o
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aproveitamento turistico das aldeias ribeirinhas (cf. documento fl.0 22, adiante junto e
que aqui se dI pot reproduzido).

85.°

De acordo corn o anexo I do Regulamento n.° 364-A/2013, o PNRVT tern iriIcio junto a
barragem de Foz Tua, prolongando-se pata norte, ao longo do rio Tua, ate ligeiramente a
montante de Mirandela, e englobando parte dos territórios dos municIpios de Ali16,
Murça (vale do Tinhe1a, Mirandela, Vila Flor e Carrazeda de Ansiães.

86.°

0 artigo 5.° do Regulamento n.° 364-A/2013, prevê a existência de urn Conseiho
Consultivo, a nornear pela entidade gestora do PNRVT, cuja composiçâo integrar
designadarnente representantes de estabelecirnentos de ensino superior corn intervenço
na area do PNRVT, considerados em coajunto e em sistema rotativo, corn mandato de
urn ano; de instituicoes representativas dos interesses socioecoaómicos corn intervenção
na area do PNRVT, consideradas em conjunto e em sisterna rotativo, corn inandato de
urn ano; de insdtuicoes representativas dos interesses culturais, desportivos e recreativos,
corn intervenço no PNRVT, consideradas em conjunto e em sistema rotativo, corn
mandato de urn ano; de organizaçôes náo-governamentais de ambiente corn intervenço
na area do PNRVT, consideradas em conjunto e em sistema rotativo, corn mandato de
urn ano.
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87.0

Para alérn de urn vastIssimo conjunto de medidas de rninimizaço, o AHFT implica ainda

a implementaçâo de urn vasto e importante conjunto de medidas compensatórias das

quais se destacarn:

• A criaçäo da Agência de Desenvolvimento Regional do Vate do Tua (ADRV’I),
estrutura já constituIda e em pleno funcionamento. A ADRVT tern pot objectivo

valorizar recursos endógenos e aproveitar oportunidades geradas pelo AHFT.

• Protocolo já assinado corn o ICNF o qual define a a1ocaç.o dos 3% do valor

liquido anual médio da produc.o do AHFT. Desta verba pelo menos 75% será

investido no Vale do Tua e bacia do Douro.

• 0 PIano de Mobilidade que tern pot objectivo recuperar a ligaçao entre a Estacäo

de Foz Tua e Mirandela potenciando a via fluvial e reabilitando a linha de caminho

de ferro entre a estaçao da Bruaheda e Mirandela. 0 investimento global

associado ao Piano de Mobilidade é de 40 rnilhöes de euros cabendo EDP

suportar 10 rnilhôes de euros, o que correspondende ao investimento a efectuar na

zona directarnente impactada pelo AHFT.

o A construcãO de urn Centro Interpretativo do Vale do Tua na envolvente da

Estaçâo de Foz Tua, corn o propósito de receber e transrnitir aos visitantes deste

espaco os contetdos em preparacäo norneadarnente aqueles que se encontrem

relacionados corn o conhecimento adcjuirido sobre o Vale do Tua.

• Prograrna de Auto-Ernprego (rneclidas de compensação DIA) visando capacitar e

desenvolver novos negócios combatendo desta forma o desemprego.

• Realizaç.o de urn Estudo Histdrico e Etnologico sobre o Vale do Tua já em

curs o

• Realizaç?io de urn Estudo Hist6rico sobre a linha do Tua em curso.

o Elaboracâo do Piano dc Ordenamento da Albufeira de Foz Tua, já em fase

avançada prevendo-se a sua conclusão no decurso do próximo ano.
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Protocolo assinado corn a Direcco Regional de Cultuta do Norte, ADRVT
ED? para valorização de Património construIdo aa Regiâo envolvendo urn
investimento de 1,58 Milhöes de euros.

88.°

Para alérn das medidas atrs referidas, muitas outras esto em implementacão ou em fase
de arraaque, respeitantes a valorizaçäo ecológica de .reas envolventes a futura albufeira.

89.°

Como se ye, o AHFT foi sujeito a urn processo de ALA, em que foram ponderados os
impactes negativos do projeto, tendo a respetiva DIA sido emitida corn urn conjunto de
condicionantes, extensas medidas de minimização e de compensacäo, cuja execucao se
encontra a set aconiparthada pelas entidades competentes, designadarnente pot uma
Comissão de Acompanharnento Ambiental.

90.°

Aliis, o conjunto das medidas destinadas a mininiizar e compensar os impactes negativos
do projeto náo se pode considerar fechado, sendo sujeitas a urn processo contInuo de
pds-avaliaçao, nos termos previstos nos artigos 27.° e seguintes do Decreto-Lei n.°
69/2000, de 3 de marco, alterado palo Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de novembro.
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(ii) Os termos dos procedimentos de avaliação e pós-avaliaçao ainbiental do
AHFf

91.°

Antes de mais, cumpre referir a reiterada ausência dos rnernbros das associaçöes de defesa
do ambiente no mbito do procedimento dernonstrando urn claro desinteresse pelo
exercIcio dos direitos de participaço ambiental que a lei e a Constituição Ihes
reconhecern.

92.°

Corn efeito, na ata da 7. reunião da CAA, ocorrida em 5 de juiho de 2013, atrás junta, o
respetivo Presidente clnformou ainda que o representante efetivo da CPADA
(Confederaçäo Portuguesa das Associacoes de Defesa do Ambiente) — Eng. Joo Branco
apesar de ter confirmado a sua presenca, näo cornpareceu, não tendo novamente
justiflcado a sua ausência. Perante esta reiterada ausência, não justificada, bern como face
a ausência de emissâo de pareceres, conforrne Regukmento Intemo da CAA, foi
manifestado pela CAA descontentamento face a esta situaçäo, tendo sido proposto dar
conhecimento da posiçao da CAA ao orgao xnximo da CPADA.

930

Relativamente ao alegado pela Requerente sobre o processo que decorre junto da
UNESCO, a Requerente omite e distorce propositadamente factos relcvantcs, aiguns hem
mais recentes do que os alegados nos ardgos 34 e 35.° do requerimento inicial, na
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tentativa de fazer passar a ideia que se trata de uma questo ainda por resolver e de que a
UNESCO tern idntica posicão da Requereate.

940

Refere a Requerente, no artigo 34.° do requerimento inicial, que em Agosto de 2012 uma
plataforma de ONGA remeteu . UNESCO supostas evidnas da incompatibilidade
entre o Douro patthnónio da Humanidade e o AHFT, tendo supostarnente essa
infortnacäo sido parcialmente acoihida no subsequente relatório da misso WHC/
ICOMOS/ 1UCN, conforme, alegadamente, o documeato fl.0 12 junto ao requerimeato
inicial e outros documentos que a Requerente protesta juntar.

950

Refira-se, desde já, que o documento a.° 12 junto ao requerimento inicial data de Maio de
2013 e é urn docurneato da autoria da Requereate dirigido a UNESCO e que nao faz
qualquer tipo de prova de que o relatório da rnissâo WHC/ ICOMOS/ IUCN acolheu a
informacao sobre as supostas evidncias da incompatibilidade entre o Douro património
da Humanidade e o AHFT (pelo contrário, no próprlo documento n.° 12 a Requerente
critica a missao WHC/ ICOMOS/ IUCN por esta entender que o AHFT é compatIvel
corn a regio do Alto Douro).

96.°

E, alias, muito importante esciarecer esta questo, bern como Os factos ornitidos pela
Requcrente.
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970

Desde logo, a Requerente ornite e distorce, conforme acirna referido, que o relatdrio cia
missão conjunta WHC/ ICOMOS/ IUCN, que decorreu ent.re 30 de Juiho e 3 de Agosto
de 2012 - recebido pelo Govemo Português em Outubro de 2012 (aparenternente o
referido no artigo 34.° do r.i) e, portanto, posterior ao alegado relatdrio enviado pela
Requerida a UNESCO em 2012, concluiu que <de acordo corn a informacâo
dispoaibilizada pelas diferentes fontes, a construçao do aproveitamento hidroelétrico de
Foz Tua, de acordo corn o projeto revisto, sugere ter urn impacte reduzido sobre o Valor
Universal Excepcional do bern [isto é, sobre o Alto Douro Vinhateito], assim corno sobre
a sun integridade e autenticidade. As principais caracteristicas e atributos desta regiâo
agricola e vinhateira, corn terraços corn videiras, não forarn afectados (cfr. docurnento
n.° 23 que aqui se junta).

98.°

Alias, o relatório aciina junto refere que a barragem tern urn impacto visual reduzido no
valor universal excecional do Alto Douro Vinhateiro, na sua integridade e autenticidade,
quer ao nIvel da paisagem, quer ao nIvel do processo vitivinicola e aplaude a opcão
tornada em construir a central elétrica enterrada, solução que é considerada tecnicarneate
adequada (cfr. pig. 43 do relatdrio aims referido).

990

E, depois, a Requerente omite o mais relevante: que o Coniité Mundial da UNESCO, na
37 sessâo que decorreu no Camboja entre 16 a 27 dejunho de 2013, adotou a decisão
que compatibiliza a Barragem de Foz Tua corn o Douro Património Mundial, tcndo
requcrido que o Estado Português continue a implementar as rccomcndaçôes fcitas pcla
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rnissão conjunta no acima citado relatório (cf. documento n.° 24 aqui junto e que se dá
por reproduzido para todos os efeitos).

Adiante.

100.0

Refere a Requerente, no artigo 20.° do requerimento inicial, que a DIA foi condicionada
(<pols entre outras objecçöes, a DIA impuaha o estudo de urna linha ferroviãria
alternativa>>.

101.0

Ora, a DLA foi favorável e condicionada corno s.o praticamente todas DIAs favoráveis.
Uma das condicionantes contida na DIA dia efectivamente respeito a análise da
viabilidade de construçäo de urn novo troco de linha frrea, o que foi efetuado.

102.°

No que diz respeito ii linha el&trica de 1igaço Rede Nacional de Transporte, é falso que
tenha sido ernitida DIA desfavorável coaforme alega a Requerida no artigo 32.° do ri.

103.°

o que houve foi urn projeto de decisâo, em abril de 2012, que apontava para uma decisao
desfavoravel tendo a Requerida optado na audiência prévia por desistir do procedimento
de avaliaçâo ambiental em curso c desencadeado urn novo procedirnento de AlA corn a
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apreseatacâo, em 15 de novembro de 2012, de uma proposta de definiçâo de mbito do
EIA (PDA) ao abrigo do artigo 11.0 do regime jurIdico da avaliaçào de impacte ambiental
contido no Decreto-Lei n.° 69/2000, de 8 de novembro, alterado pelos Decretos-lei ti.°

197/2005, de 8 de novembro, e ti.0 60/2012, de 14 de marco, tendo precisarnente em
vista a adoço de urna so1uço que corresponda, tanto quanto for possIvel, a todas as
exigências invocadas pelas autoridades competentes (cfr. documento fl.0 25, adiante junto
e que aqui se da pot reproduzido para todos os efeitos).

104.°

Para que o processo de aprovaçäo da Linha fosse completamente transparente, a
Requerida tomou, alias, a iniciadva de solicitar a realização de Consuka ThThlica na fase de
Deflniçäo do Ambito do ETA, tendo a mesma decorrido eatre 17 de Dezembro de 2012 e
29 de Janeiro de 2013, o que permitiu a todos os interessados pronunciatem-se nesta fase
preliminar do procedimento de ALA.

105.°

Sobre a PDA recaiu deliberaço favorável cia Coniisso de Avaiiaço respetiva, tendo a
autoridade de AlA notificado a ora Requerida em 26 de marco de 2013, conforme
documento junto (cf. docuinento n.° 26, que aqui se dá pot reproduzido para todos os
efeitos).

106.°

No seguitnento do referido parecer da Comissão de Avaliacäo, a Requerida, em 8 de
agosto de 2013, apresentou a Direção Geral de Geologia e Energia (DGEG) o ETA, o
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qual foi remetido conforme manda a legisiação aplicãvel pela ID GEG a autotidade de AlA
em 8 de Agosto de 2013.

107.°

Acrescente-se ainda que a ora Requerida remeteu também urn exemplar do EIA a
Estrutura de Misso Douro dando-ll-ie conhecimento cia respetiva apresentação na
DGEG, através de carta datada de 7 de agosto de 2013 que Se junta (cf. documento n.°
27, que aqui se dá pot reproduzido para todos os efeitos).

108.°

Está, portanto, neste momento, em curso o procedirnento normal de AlA, em concreto
está a decorrer a apreciaçâo técmca do EIA pela Comissâo de Avaliação, nos termos do
artigo 13.° do Regime JurIdico da Avaliação de limpacte Ambiental, aguardando-se a
respetiva decisao.

109.°

Refere a Requerente no artigo 48.° do requerimento initial que a .rea prevista para a
albufeira está integrada na “zona tampão”, zona especial de protecço do Alto Douro
Vinhateiro, que náo previa esse empreendimento>.

1lO.°

Ora, a <zona tampâo> de que fala a Requerente foi aprovada pelo Aviso ri.0 15170/2010
de 22 de luiho de 2010, já após a emissâo da DIA do AH de Foz Tua, conforme
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documento que aqui se cia pot reproduzido e se junta como documento a.° 28, que aqui

se dá por reproduzido para todos as efeitos.

111.0

No argo 50.° do requedmento inicial, a Requereate vem citar a Parecer favorável do
IGESPAR para abertuta de procedimento de classificaçäo da Linha do Tua, de junho de
2012.

112.0

Esquece-se no entanto a Requerente de mencionar que o procedimento de classificaçäo
da Linha do Tua (Junho de 2012) foi arquivado por despacho do Diretor do IGESPAR,
na sequéncia de parecer da Secçäo do Património Arquitetónico e Arqueológico do
Consellio Nacional de Cultura (cf. Didrio da Rcpüblica, 2. série, n.° 219, de 11 de
Novembro de 2010, cuja cdpia aqui se dá pot reproduzida e adiante se junta coma
documento a.° 29).

113.0

No que diz respeito ao projecto do Arquitecto Souto Moura cia sithestaçâo, como
certamente a Requerente náo ignora, entre as condicionantes da DLA referida no artigo
20.° do ri., atris junta, consta a <apresentaçâo do prajecta c/c arquitecti/ra e intc,gra(ào paisa,gistica

dos d7gãos do AfJf7’ (ce,zIraI pasta de carte e snbcstatho, c onas c/c esta/eiiv, empnstima e depésito)
pn’viamente aptvvado pc/as entidades vmpetentes (DRCNorte / IGESPAR,) tendo em conta a impacte
;;a án’a c/ass/Icada do A/to Doinv Vinhatthv> (cfr. condicionante n.° 6 da DIA).
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114.°

Ora, a solução apresentada em fase de RECAPE, e que mereceu a aprovaco das
entidades competentes, contemplava o edificio da central e a subestaço implantados na
mesma plataforma, corn urn tratarnento arquitetónico e de iategtação paisagistica
especIficos. Aiais, procedeu-se nessa solucão supresso da plataforma cia subestação e
do parque de linhas a meia encosta, para it de encontro as preocupaçöes suscitadas na
condicionante 6.

115.°

E essas mesmas preocupaçöes, ao nivel cia integracäo no Alto Douro Vinhateiro,
haveriam de estar subjacentes ao envio pela Requerida, para aprovacão das referidas
enddades competentes (Direçao Regional de Cukura-Norte e IGESPAR atualmente
integrado na Direço Geral do Patrimómo Cultural) e também para a APA (anteriormente
1NAG), das alteraçöes ao projeto de arquitetura e integraçao paisagIstica da central e da
subestaçao (cf. docurnentos ti.0 30 e n.° 31, adiante juntos e que aqui se dao por
reproduzidos para todos os efeitos).

116.°

Tendo as alteraçöes ao projeto da central e da subestacão sido aprovadas, conforme oficio
da APA, de 16 de janeiro de 2013 (cfr. documento ti.0 32 adiante junto e que aqui se di
por reproduzido para todos os efeitos).
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117.°

Para dat cumprimento ao determinado no citado ofIcio de 16 de janeiro deste ano, a
Requerida remeteu a APA o Estudo de Avaliação Ambiental e Impacte Patrimonial
revisto (cf. documento fl.0 33, adiante junto e que aqui se dá pot reproduzido).

118.°

Finalmente, saliente-se que, conforme resulta da documentaço junta, quer a Requerida
quer as entidades competentes da Administraçäo PiIblica tern considerado e acornodado
as recomendaçoes e preocupaçöes manifestadas pela UNESCO a respeito do projeto e
destas alteraçoes.

(iii) Da suposta nulidade do Contrato de Concessão

119.°

Nos artigos 64.° a 68.° do requerirnento da providência, e depois de invocar urn extenso
conjunto de alegados danos para o ambiente, a requerente alega que o contrato de
concessão é nub pot <<imp/icar objeto e condiç3es de que lesam de forma irever.vel uma /itraj
cultural e ambientalmente ptvtgida, pondo em risco a habitat natural descritoj de per si vu/nerdvel ou
em nat de extinca>>.
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120.°

0 argumento avançado para sustentar esta suposta nulidade do contrato, consiste em o

mesmo atingir supostarnente o ,iücko essencial &proteçao do dirrito ao ambiente que i urn a’ireito,

liberdade e garathc (artigo 65.° do requerirnento).

12t°

Admire, todavia, pam o caso de assim nâo se entender que o contrato em causa seja

anirlável (artigo 68.° do requerimento).

122.°

Toda esta argumentacâo é totalmente infundada e improcedente.

123°

Em primeiro lugar, nâo se demonstra, corn base nas condicionantes, medidas de

minimizaçao e compensaçâo previstas na D1A e no RECAPE, por que razão os irnpactes

negativos identificados pela requerente configuram uma afetacão do nücleo essencial de

proteço do direito ao ambiente.
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124.o

Em segundo lugar, a requerente nem sequer se dã ao trabaiho de identificar qual seja esse
mesmo n&leo essencial, ou mesmo qual seja o mbito de proteç.o do direito ao
ambiente.

125.°

Ora, corno é hoje aceite, o di.reito ao ambiente no pode set congurado como urn direito
subjetivo piblico de fruiçäo de urn bern, mas antes como .xuma sIntese de posicöes
procedimentais eprvcessnais instrumentais a gestäo democrdtica (do vveitamento) dos bens ambientais,>
(cf. Carla Amado Gomes, Introduçao ao Direito do Ambiente, Lisboa, 2012, p. 34).

126.°

No mesmo sentido, afirma Gomes Caaotilho que unia das componentes do direito
fundamental ao ambiente se reconduz aos direitos procedimeatais ambientais, sob a
forma de direitos de partidpaçäo e direitos de informação (cf. “0 Direito ao Ambiente
como Direito Subjetivo”, in Estudos sobre Direitos Fundamentais, 2a ed., Coinibra, 2008, p.
187).

127.°

Assirn, o diteito ao ambiente reconduz-se, antes de mais, a urn conjunto de direitos de
participacâo nos procedimentos administrativos que esto na base da avaliação de impacto
ambiental, sendo certo que a rcquerente não aicga ou demonstra a violação de qualquer
desses dircitos de participação.
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128.°

Corn efeito, quer o processo de avaliaçio ambieatal estratégica relativo ao PNBEPH,
conduzido nos termos previstos no Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de jurtho, quer o
processo de avaliação de impacte ambiental do AHFT, realizado ao abrigo do disposto no
DecretoLei a.° 69/2000, de 3 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de
novembro, decorreram corn a intervenção de todos os interessados, nos terrnos previstos
na lei, como anteriormente referido.

129.°

o que se verifica, pelo contrário, é a ausncia sistemática dos representantes das
associacöes de defesa do direito do arnbiente nos órgos consultivos instituidos no mbito
do acompanhamento ambiental da execuçâo do AHFT, corno anteriormente já referido.

130.°

Por outro lado, é necessno destrincar no mbito da tutela constitucional do ambiente, a
respetiva configuração como tarefa fundamental do Estado, a que respeitam os artigos 9.°,
66.°, n.° 2, e 8L°, e o direito ao ambiente propriamente dito, em cujo mbito cabe ainda
distinguir dirnensöes positivas e negativas.

131.°

Ora, a requerente nunca escirrece que dimensio da tutela constitucional do ambiente tern
em vista, como sendo objeto de ofensa pelo contrato de concessão em causa.
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132.°

Em qualquer caso, é certmente possivel conduit que não estão em causa situaçàes
perante as quais faria sentido assegurar aos titulares do direito ao ambiente uma proteco
radicalmente subjetiva, tendo em conta a intensidade da agressâo ambiental, como
sucederia se estivéssemos perante situacöes extremas de perigo em virtude de radiacöes
nucleares (neste sentido, cf, Gornes Canotilho, “0 Direito ao Ambiente como Direito
Subjetivo”, dt., p. 188).

J330

Em terceiro lugar, é simplesmente errado afirmar, como faz a requetente, que o direito ao
ambiente é urn direito, liberdade e garantia.

134.0

Na verdade, o artigo 66.°, que consagra o direito ao ambiente, encontra-se inserido no
CapItulo II, sob a epIgrafe Direitos e Deveres Sociais>, do TItulo III, respeitante aos
Deveres Econórnicos, Sociais e Culturais, da Parte I, sobre <Direitos e Deveres
Fundamentais>’, da Constituiçäo, enquanto os direitos, liberdades e garantias esto
previstos no TItulo H da mesma Parte I.

135.°

Para a1m disso, como o STA já tcve oportunidade de afirmar, o direito ao ambiente uio é
urn dircito anilogo aos direitos, liberdades c garantias (cf. o Acórdão proferido no Proc.
n.° 044642; cf, ainda o Acórdão do TCA Norte de 2 de marco de 1012, profcrido no
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Proc. 00473/09.6BEPNF), pelo que nem sequer por essa via, alias não invocada e
muito menos demonstrada pela recjuerente, se poderia considerar a hipótese da nulidade

do contrato.

136.°

Em quarto lugar, totalmente infundada a alegaçäo de uma anulabilidade do contrato em
causa.

137.°

A recorrente afttrna que näo correndo a nulidade do contrato, se verifica, pelo menos, a
anulabilidade do rnesmo, scm se dar ao trabalho de explicitar o fundamento legal para essa
mesma anulabilidade.

138.°

Qual é, corn efeito, a vio1aco de lei que esta aqui em causa? A requerente nao esciarece,
como acima se saiientou, desde logo, se esta em causa uma mvalidade corisequente de atos
procedimentais inválidos ou uma invalidade própria do contrato, a luz do disposto nos
artigos 283.° e 284.° do Cddigo dos Contratos Püblicos.

139.°

Não esciarece, para além disso, quais os princIpios ou normas violados pelo contrato de
concessão em causa, bastando-se corn uma genérica referéncia ao direito ao ambiente.
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140.°

Em sunia, a argumentação da requerente revela-se totalmente improcedente, não
articulando quaisquer razöes de facto ou de direito capazes de sustentar uma suposta
ofensa do direito ao ambiente.

‘141.°

Pelas razöes expostas, parece claro que a requerente no demonstra minirnamente, como
ihe seria exigido, a veriflcaçäo do requisito do frm#s botii inns, nâo conseguindo sequer
atiçar o frmus non mains inns, pelo que se torna evidente a nâo verificacáo dos requisitos
previstos nas ailneas b) e c) do n.° 1 do artigo 120.° do CPTA.

C. DO PERICULUM IN MORA (ARTIG0 120.°, N.° 1, ALiNEAS B) E C), ro CPTA)

142.°

A Requerente indica, nos artigos 62.° e 63.0 do requerimento, urn conjunto de danos cpie
supostarnente irilo ocorter caso as obras compreendidas no Contrato de Concesso não
sejam suspensas.

143.°

Todavia, tais supostos danos n.o tomam cm devida consideração o extenso conjunto de
medidas de minitnizacüo e de compensacâo previstas na DL\, quer OS compronussos
assumidos no mbito do RECAPE.
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(i) Da construçâo e escavaçäo da subestacao

144.°

Refere a Requerente no artigo 62 ii) da requerimento inicial que <a coni.trufdo e ercavaçã’o da
‘frubcstaçüo” (a qual ,zão estd prevista no EIA oiginal) se tradu nu#ia operaçao de a/ta dtjiculdade

geaticnica #& quantifiada (a nivel de i#rpactes e custos).

145.°

A esse respeito, remete-se pata tudo quanto aciina se referiu, e que aqui se d por
reproduzido, acerca do facto de a reforniulacäo do projecto da Central ter merecido a
aprovação das entidades competentes.

146.°

Saliente-se, por outro lado, que a so1uço de enterrar a central corresponde precisarnente
ao objectivo de vir ao encontro da pretensão de minimizaçâo dos impactos ambientais e
paisagisticos decorrentes do projeto, já que a mesma irnplicará urn muito reduzido
irnpacto visual.

147.°

De resto, a reformulacâo do projecto da Central foi muito bern recebida pela UNESCO,
conforrne acima referido:
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((The #CW project ofplanning to construct the power house zmderound (prD/ect b’y Souto Moura, J”!y
20 12), while ensuring dajlzght in the building is much welcomed bj the mission. Ii substantial/y reduces
the visual impacts qf the consiniction.” in REPORT OF THE JOINT WORLD HERITAGE
CENTRE/ICOMOS/IUCI\i REACTIVE MONITORING MISSION Alto Dou,v Wine
Region (Portug4), 30 J!y to 3 Angust 2012)>,

(ii) Da coustnição da linha de muito alta tcnsão

148°

Relativamcnte ao processo de licenciamento da Linha de Muito Alta Tenso deve referir
se, como foi dito anteriormente, que foi apresentado em maio de 2011 o Estudo de
Impacte Ambiental (ELA). Postenormente, em abril de 2012 foi einitido urn projeto de
DIA desfavorávei, por ser considerada ca inexistncia de outras opcöes de
soluçôes/corredores alternativos para a linha de MAT, liniita a análise de impactes, não
sendo possIvel aferir as apreciacöes comparativas de outros corredores>.

149.°

No dia 16 de maio de 2012, a EDP, em carta eaviada ao Senhor Secrctrio de Estado do
Ambiente e do Orderiarnento do Território em sede de aucIincia prévia requereu, ao
abrigo do a.° 1 do artigo 11 0.° do CPA, a desisténcia do presente procedimento de AIAii
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150.0

Na mesma carta a EDP comunicou a Autoridade que pretendi2 desencadear urn novo

procedimeato de Avaliacão de Impacte Ambiental (AlA), que atendesse as exigências

indicadas pelas autoridades em sede do procedimento anterior.

151.°

Em 8 de agosto de 2013, foi submetido urn novo EJA no qual so estudadas várias

alternativas decorrentes da deiberaçâo da Autoridade d eALA sobre a Proposta de

Definiçao de Ambito, pelo que está em curso a procura da soluçäo corn menor impacto

sobre a paisagem do Alto Douro Vinhateiro de acordo corn o previsto na lei.

(iii) Da utilizaçao dos solos

152.°

No que diz respeito ao supostos danos causados pelo AHFT cm matéria de utilizaçao dos

solos, importa coasiderar o seguinte:

a) A area de terreno que foi desmatada e alterada, em resultado das atividades e

trabalhos já executados pela construçäo do AHFT, corresponde ao conjunto das

areas estritamente necesui.rias a intervencionar quer para implantacão dos

elementos definitivos de superficie do Aproveitamento (corno por exemplo,

acessos, barragem, central e subestação, tomada de água, restituic.o, posto de

observação e controle, etc.), quer pela implantaçao de elernentos ternporários e

areas de apoio a obra (corno sejam, acessos de trabaiho, escombreiras e estaleiros

diversos industriais e sociais).
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b) 0 impacte gerado pelas areas afetas zona de corlstruçâo do aproveitamento, que
acarreta a nivel paisagIstico e de vegetaçäo, entre outros efeitos, a eliniinacão do
coberto vegetal existente e a consequeate diminuição da qualidade ecológica e
visual do local, constitui urn impacte expetavel e tido como certo, a semelliança do
que ocorre em obras de natureza e dirnensäo semeihantes a do AHFT,
identificado e avaliado no respectivo ETA e considerado como mitigável no que
respeita as areas afetadas temporariarnente pela obra.

C) Corn o objetivo de mirumizar o impacte gerado pelo estabelecimento das areas
afetas a zona de construcão do aproveitamento, foi entregue , de acordo corn a
DLA e no .rnbito do RECAPE do AHFT (Relatório de Conformidade Ambiental
do Projeto de Execuco), o Projeto de Recuperação Ambiental e Integracüo
PaisagIstica (PRAIP) do AHFT (Elemento n.° 17 — RECAPE), sob forma de
Projeto Base, o qual traduz as principais estratgias de intervençao e soluçoes
tipológicas (de mode]ação do terreno e tratarnento vegetal) adotadas pam esse firm
Posteriormente, no inIcio de 2011, o PRATP foi reformuiado em sede de
RECAPE (2.° Aditamento ao RECAPE, marco de 2011), por forma a dat
curnprimento aos aspectos solicitados no patecer da Comissão de Avaliação a
versao oflglnal.

d) Acresce qua no .mbito do RECAPE do AHFT (respetivos aditamentos
incluldos), no que respeita aos Sistemas Ecológicos — Flora e Vegetaçao /Habitats,
foram previstas na zona de construçäo do AHFT, diversas medidas corn vista
conservaco e recuperaço de flora e habitats sensIveis e corn valor
conservacionista, nomeadamente: - o estabelecimento de “Areas de Afetaçáo
Interdita”, consignadas como condicionamento para a fase de construcão da obra;
— Pianos de Intervençio nas Areas a jusante da Barragem, para a fase de
construção e exploraçio do aproveitamento, que tern como alvo assegurar a
conectividade ccológica, e manter ou recuperar o estado de conservaço favorável
dos habitats naturais, das comunidades de leitos de cheia c das comunidades
rupIcolas termófilas (onde sc inclui, entre outras acôes, o controle tie cspé.cics
cxtiticas invasoras);
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- a Irradicacâo de Esp&ies Invasoras na Zona Infestada (areas detetadas e
identificadas na zona de construçäo do AHFT, a jusante da barragern - Opuntia ip.,
Ai/anthus altissima, Anindo donax), corn a consequente manutencão do coberto
vegetal original de revestimento do solo.

153.°

Mais recenternente, foi desenvolvida uma versão mais atualizada do PRAIP (projeto base),
traduzindo a evoluçâo de que este projeto foi alvo relativamente ao PRAIP entregue em
fase de RECAPE. Esta versâo foi entregue a Cornissäo de Avaliacäo em juiho de 2012 e
ainda nesse ano, integrou o conjunto de documentos remetidos a UNESCO, na sequência
do Relatório de Misso Conjunta da UNESCO (World Heritage Centre) / ICOMOS /
IUCN ao sItio Alto Douro Vinhateiro (1406), decorrida de 30 julho a 3 agosto 2012.

154.°

Na verdade, tendo a obra sido iniciada em abril de 2011, foi possIvel dispor por meados
de 2012, de nova e mais atualizada informação relativa aos prâprios projetos de
engenharia e arquitetura da zona de construçao do aproveitamento, da implantacäo das
areas de estaleiro e dernais areas de apoio, a que acLresceu a própria rnaterializacäo cia obra
no terreno.

155.°

Neste sentido, assumiu especial relevância nesse intervalo de tempo, a adoção por parte da
EDP de urn novo projeto da Central e SubestaçIo, (autoria do Arquiteto Souto Moura),
que preconiza o enterrarnento do átrio da Central e do EdifIcio de Apoio, abandonando o
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projeto original em que estes elementos definitivos surgiarn 1. superficie e corn grande
volumetria e surge já contemplado na verso do PRAIP que se apresentou mais
recentemente Oulho 2012).

156.°

Em paralelo, o RECAPE do AHFT (incluldos os respectivos aditamentos) coastituiu base
de informaço e orientação detenninante, nomeadamentc na consideraco das medidas de
mnrntzaç.o, preconizadas e aplicáveis rio imbito do PRAIP.

157.°

o PRAIP visa o enquadramento e integraçäo paisagIstica dos principais elementos
definitivos do AHFT, hem como a recuperaçäo e integracâo paisagistica das areas afetadas
temporariarnente pela obra e remanescentes vista e a solo nu após concluso cia mesma,
nomeadamente, areas que estiveram ocupadas pot estaleiros, areas associadas a frentes de
obra e ainda, acessos de trabaiho. 0 PRAIP incorpora amda, de acordo corn o RECAPE,
irma vertente ambiental importante, no ambito conservacionista e relativo as areas de flora
e habitats sensIvcis afetadas pela obra - cornunidades vegetais rupIcolas termófllas e de
comunidades vegetais de leito de cheias,

158.°

Face ao exposto , considera-se que a implementaçâo do PRAIP da zona do AHFT que
ocorrerá na fase final de construçâo c inicio da fase de exploracäo do aproveitamento),
hem como a implementacâo das medidas de minimização referidas relativas I
Conservaço e RecuperaçIo de Flora c Habitats Sensiveis e corn Valor Conservacionista
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(estabelecidas para as fases de construçäo e de exploraçäo), constituirão importantes acöes

na minimização do impacte da zona de construçäo do AHFT sobre a paisagem local,

integrante do sftio Alto Douro Vinhateiro (ADV), e sua envolvente rnais próxima, e em

particular, na perca do coberto vegetal al existente eliminado por desmataçâo, perrnitindo

repor de forma aproximada, o cenirio vegetal original, quer através da vegetacâo instalada,
quer criando condiçöes de favorecimeato progressiva coloni2acão pot vegetaço

esp ontinea.

159.°

No sentido de complementar e objectivar de forma mais detalliada eschrecimeato sabre a
paisagcm agi*ola singular extramente originais e de rara bek>, importa considerar o Piano

Geral da Paisagem cia Zona de Construcão do AHFT cm Patrimdnio Mundial - ADV,

elaborado em dezembro de 2012, na sequência do Relatório de Missão da UNESCO

(World Heritage Centre) / ICOMOS/IUCN, ao sItio Alto Dou.ro Vinhateiro (1046),
decorrida de 3OJulho a 3 Agosto 2012.

160.°

0 citado Reiatório de Missão da UNESCO suscitou a apresentação de urn “Landscape
Master Plan ‘LMP)”, que traduzisse urn piano geral compreensivo e holistico para toda a
area intervencionada pelo AHFT e sua envolvente, sob forma de zonamento, que tivesse
em conta, entre outros aspetos que no apenas a das comunidades vegetais, as efeitos
visuals da zona de construçäo do aproveitamento a partir do no Douro, as questöes de
mobilidade (coma pot exemplo, o projeto para a linha ferroviiria do Tua desativada), etc.

50



Moiis LErFA0, GALvA0 TELES, SOARE5 DA SILVA
ASSOCZADOS

SOCIEDADE OE
ADVOGADOS

16t°

Neste sentido, a EDP apresentou em dezembro de 2012 o Piano Geral da Paisagem cia
Zona de Construcâo do AHFT em Patnmónio Mundial — ADV (Landscape Master Plan),
desenvolvido para a Bacia Visual Significativa da Zona de Construço do AHFT, que
prctendeu dar resposta aos comentános, conclusöes e recomendaçöes constantes no
refertdo Relatório de Missão cia UNESCO.

162,°

0 LMP mereceu a concordância cia UNESCO, considerando que a construcão do AHFT
não punha em causa a autenticidade e integridade do hem ADV e assim, o seu valor
universal excepcional (OUV), expressa rios documeatos que se apresentatn em anexo ao
presente documento: Carta da Unesco Ref. CLT/WHC/6048PT/KM/PT de 23 janeiro
2013 - State of Conservation of “Alto Douro Vinhateiro” — “Review of the documents
provided by your authorities on 14 December 2012”, dirigida ao Estado Português
Portugal; 37 COM / WHC -13/37.COM/7B (Paris, 3 May 20113) —“ Item 7B of the
Previsional Agenda - State of conservation of World Heritage properties inscribed on the
World Heritage List”; 37 COM/ WHC-13/37.COM2O (Paris, 5 july 2013) — Decisions
Adopted By the World Cornittee at its 37 Session (Phnom Penh, 2013).

(iv) Da qualidade da ãgua

163.°

A propdsito da qualidade da água, ii-nporta refetir que Os impactes gerados nos recursos
hidricos superficiais foram analisados c avaliados em fase de ETA, quer sob o ponto de
vista quantitativo, quer sob o ponto de vista qualitadvo.
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164.°

Para a avaliaco dos impactes dos Recursos Hidricos Superficiais decorrentes da
impiementaçâo do AHFT foi adotada uma abordagem teórico-prática, concordante corn a
deniçâo das prioridades da TiE para o processo de ALA, tendo por base: a recoiha e
anu1ise bibliográficas de artigos e documentos cientIficos em matéria de qualidade de água
em albufeiras de centrais hidroeldtricas; o tratamento, análise e avaliaçâo de dados de
monitorizaçäo de uma série de 10 a 20 anos para aibufeiras existentes na regio forte do
Pals; dados aauais relativos aos volumes bombados e turbinados, as afluências naturals e o
volume total e itil da albufeira; aná]ise cruzada e articulada da componente qualidade de
água e ecossistemas aquáticos.

165.°

Em termos genus, é sabido que a qualidade dos cursos de guas naturais — águas lóticas —

depende principalmente das caracter{sticas climticas e geológicas da bacia de drenagem,
sendo que a constituição de uma aibufeira, ao reter e armazenar a igua — águas lénticas —

provoca, inevitavelmente, uma alteração da qualidade da água, ao nIvel fisico, quirnico e
biológico.

166.°

Atendendo a que se trata de uma albufeira corn uma capacidade relativamente pequena
(106 hm3 de volume total), cuja água será renovada corn muito frequéncia, ateadendo ao
caudal próprio do rio Tua, no se prevm efeitos significativos sobre a qualidade da água;
acrcsce ainda o efeito esperado do Piano de Ordenarnento da Albufeira deste
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empreendimento que tern por objetivo principal, entre outros, a salvaguarda, protecão e
gestão cia .gua da albufeira.

167.°

Dc referir ainda que, no .rnbito das obras de construçao, todas as captaçöes de água e
descargas de .guas residuais foram licenciadas e esto a set cumpridas todas as obrigacöes
legais constantes das respetivas licencas.

(v) Dos efeitos de estufa

168.°

A Requerente sustenta no artigo 63.°, alinea g), do requerirncnto, que a produco de
hidroeletricidade induz a ]ibertaçäo de gases corn efeito de estufa, scm considerar a
quantidade dos mesmos gases que serão evitados pela existência do AHFT, ern
detrimento da produçäo noutras centrais, considerando urn fator de emissäo de 0,335
KgCO2/kWh (cf. docuinento ri.0 34, adiante junto e que aqui se dd por reproduzido).

169.°

Neste contexto, pode dizer-se que Foz Tua perrnitirá evitar a emistito anual de cerca de
470,000 toneladas de C02.
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(vi) Da mobilidade, património e arqueologia

1.70.°

Contrariamente ao que a Requerente sustenta [cE artigo 63.°, alinea i) do requerimento],
a construcão do AHFT possibilitou a realizacâo de açöes de prospeco arqueológica
sisterntica de forma a garantir a identificaçäo, para o posterior registo e estudo, de todos
os elernentos que possarn constituir como uma fortna de expresso cultural do Homem
no vale do Tua (cf. documeato n.° 35, adiante junto e que aqui se dá por reproduzido).

171.°

Na prossecucäo deste objetivo está garantida a irnplementação de todas as medidas
previstas na DIA e em pareceres da Tutela do Patrimóaio Cultural da fase de AlA e pós
AlA. Para esse efeito, foi definido o Piano de Salvaguarda do Patrirnónio Cultural
(PSPC), validado peh Tutela, que constitui urn docurnento orientador e regularnentador
dos procedirnentos, metodologias e técnicas vigentes e aceites pela comunidade
cientifica, que estão a ser implernentadas, desde o inicio da fase de construção do AHFT,
na execuçäo dos trabaihos de identificaçäo, registo e esmdo de todas as ocorrências
patrimoniais.

172.°

No decurso dos trabaihos de prospccão arqueoldgica da area de afetaçäo direta/indireta
do AHFT, durante a fase de RECAPE, forarn idendficadas várias ocorrências
patrlmoniais.
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173.°

De entre as ocorrências patrirnoniais identificadas no .mbito dos estudos efetuados,

releva-se urn abrigo rochoso corn gravuras rupestres na foz do Tua, a jusante da

barragem, denotninado corno Ocorrência Patrimonial a.° 81.

174.°

Dc fornia a garantir a mitigação de qualquer afetaçäo deste abrigo, forarn realizados

trabaihos de registo dos grafismos rupestres, incluindo o registo gráflco tridimensional do

próprio abrigo, e de5nido urn piano de monitoñzaçâo semanal das eventuais alteraçöes

estruturais que o mesmo possa sofrer no decurso da construcão, podendo demonstrar-se

que at ao momento as obras de construço näo produziram qualquer afetaçäo estrutural

da ocorr&ncia patrimonial em causa. Por outro lado, os estudos hidráulicos demonstram

também que na fase de exporaço normal do AHFT no será colocada em causa a

integridade flsica do abrigo corn gravuras rupestres.

175.°

o facto de, no âmbito dos estudos levados a cabo pelo AHFT, Se terern encontrado

ocorrências patrirnoniais inéditas é revelador de que estes estudos desenvolvidos pela

EDP permitern estudar o territdrio de uma forma sistemética, como nunca feita

anteriormente, perrnitindo desta forrna o conhecimento e registos de novas ocorréncias

patrimonials.
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176.°

Quer as medidas de niinimização quer as medidas cornpensatórias, no contexto do
patrimdnio cultural, estabelecidas pam o AHFI potenciam a investigação e a aquisição do
conhecimento dificiimente conseguida pot outros rneios, corno o demonstra a elaboracão
do Estudo Histdrico e Etnoldgico do Vale do Tua, preconizado corno utna das medidas
compensatdrias (MC) previstas na DIA, nomeadamente a medida cornpensatdria n.° 6, e
que se encontra em deseavolvimento pot uma vasta equipa mukidisciplinar de
investigadores, composta por atquedlogos, historiadores, antropólogos culturais, gedlogos
e arqultectos.

(vii) Das obras adicionais

177.°

No artigo 76.° do requerimento a Requerente sustenta que a continuaçäo da execuço do
Contrato de Concessão implicar que tenham de set despendidas avultadas quantias corn
obras adicionais, corn a navegabilidade do Douro, corn a reposicâo da rnobilidade
ferroviaria e corn a escavaçäo da subestaçâo, que se estimam em v.rias dezenas de
milhöes de euros.

178.°

Ora, desde logo, no ha qualquer risco para o Estado Português ou para os cidadâos
consumidores de cnergia elétrica pelo facto de podcr ocorrer qualquer eventual custo
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adicional ao investirnento inicialmente previsto, no inbito da constmco deste

empreendimento hidroeléctnco.

179.°

o AHFT é urn investimento privado, não envolve capitais püblicos, e ficará totalmente
exposto I rernuneraclo e aos riscos de mercado. Isto significa que o prornotor (EDP)
assume a totalidade do risco do negócio, ao contrIno do que se passa nas Parcerias
Thiblico Privadas.

180.°

o preço da energia eléctrica vendida pela EDP ao Sistema Elétrico Nacional por este
empreendimento vai resultar do preco do mercado ibérico formado pelos diversos
produtores, da lei da oferta e da procura, e nb do valor do investirnento e dos custos de

exploraçbo do empreendimento, que serb inteiramente suportados pelo produtor.

181.°

Para alérn disso, e quanto ao valor de 25 miThöes de Euros para a navegabilidade do
Douro, admire-se haver confusbo na Requerente, pois este assunto diz respeito ao

trabaiho de dragagern previsto fazer pelo IPTM no canal de navegacbo do Douto, desde
2001, nurna extensbo de 11 Kms, sendo que, de acordo corn a informacbo publicada, 0

valor de 25 M€ é a estirnativa que o IPTM estabeleccu no seu piano de actividades para o

efeito (cf. documento n.° 36, adiante junto e que aqui se dl por reproduzido).
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182.°

Quanto a reposiçâo da mobilidade ferroviária, no valor de 40 milhöes de euros, segundo a
Requerente, cumpre referir que a EDP se comprometeu desde o inIcio, em termos de
apoio financeito, em contribui.r pita o piano de mobilidade turIstica corn 10 M€, que
abrange o percurso desde a estacáo ferroviária do Tua ate a cauda da albufeira (cf.
documento n.° 37, adiante unto e que aqui se cia pot reproduzido).

183.°

0 resto do piano, que contempla a recuperaçäo da linha fCrrea existente crate a cauda da
albufeira e Mirandela, está previsto set coberto pot fundos comunitários através de uma
candidatura a set desenvolvida e apresentada pela Agenda de Desenvolvimeato Regional
do Vale do Tua (ADRV1).

184.°

Quanto a escavaçao da subestação, incluindo a escavaç.o do novo ediflcio de montagem
enterrado, cabe referir que a mesma foi conclulda corn sucesso em junho 2013. Foi uma
escavação corrente, a. céu aberto, realizada corn bons rendimentos, na qual se
confirmaram as boas caracteristicas geotécnicas identificadas nos trabaihos prévios de
prospeccao geológico-geotécnica. 0 sobrecusto da nova soluçâo arquitectdnica enterrada
representará menos de 0,5% do valor da obra, valor que é encargo da EDP Producão na
sua totalidade.
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185°

Em sintese, os impactes deste aproveitamento foram analisados e ponderados,
exaustivamente, pot todas as entidades competeates, nos diversos domfnios, em sede de
ALA, tendo sido por todos considerado — incluindo pela UNESCO — que os méritos do
aproveitamento, quando acompanhados das medidas de compensacão e niinimização
exigidas, justificam a sua imp1ementaco.

D. DA PONDERAçAO DE INTERESSES (ARTIG0 I2O0, N° 2, DO CPTA)

186.°

Dc acordo corn o disposto no artigo 120.°, n.° 2, do CPTA, a adocâo da providéncia
requerida será recusada quando, devidamente ponderados as interesses piblicos e
privados em presença, as danos que resuhariam da sua concessão se mostrern superiores
àqueles que podem resultar da sua recusa, scm que possam set evitados ou atenuados pela
adocão de outras providéncias.

187.°

Ora, a propósito do requisito da ponderaçäo de interesses verifica-se, pot urn lado, que a
Requerente se envolve numa mera apreciação quanto ao mérito de politicas piiblicas ji
devidamente considerado pelas entidades competentes em sede prdpria, no mbito do
procedimento de AlA relativo ao AHFT, bern coma na respetiva pós-avaliaçâo, como
ainda, pot outro lado, se verifica que as razfles pot si aduzidas para sustentar que as
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beneficios que poderiam decorrer do AHFT so meramente virtuais se revelam
totalmente infundadas e baseadas numa incorreta apreciacão dos dados disponiveis.

188.°

No artigo 84.° do requerimento inicial, a Requerente sustenta, em primeiro lugar, que o
pressuposto de que o consunio de eletricidade continua a crescer é factualmente falso e
concetuaimente errado, uma vez que esse consumo caiu 4% em 2012.

189.°

Este argumeato carece de qualquer suporte e a sua lógica analitica é, no mmnimo,
rudimentar e reveladora de grande desconhecimento cientifico sobre dinniicas e modelos
previsionais de consumo, uma vez que o ano isolado de 2012 näo permite retirar qualquer
conclusäo sabre o Futuro do consumo de electricidade em Portugal.

190.°

E importante referir que a reduçäo de consumo ocorrida neste ano também foi verificada
no resto da Europa e deveu-se, na sua generalidade, a cnse e contracção econótnica que a

Europa atravessa. Essa dinarnica é de fácil visualização comparando directamente as
variaço do PIB (-3,2% em 2012) corn as variaçôes do consumo eléctnco (-2,9% real em
2012, -3,6% teórica).
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191.°

Alias, a levar-se a srio o argumento em anilise, teria de se assumir uma visão de
estagnaço do desenvolvimento económico do pals durante o perlodo de vida da
barragem, ou seja nos próximos 75 anos, viso essa que, a não ser despropositada, seria
certamente trágica.

192.°

Em segundo lugar, pretende a Requerente que a referida retracçäo do consumo de
cietricidade parcialmente explicada pela redução da actividade econ6mica, podendo
estimar—se que a parte sigruificativa deve-se a medidas de eficitncia energética.

193.°

Ora, este argurnento é facrualmente desmentido pela Resoluçäo de Conseiho de Ministros
n.° 20/2013, de 28 de fevereiro de 2013, publicada no Diário da RepTh/ica, l.a Sétie, n.° 70,
de 10 de abril de 2012, que divulga o PNAEE 2013-2020 e em que se reconhece que, do
objectivo de conduzir a uma reduço de 25% de energia primaria em 2020 face a urn
cenario Business as Usza4 existe desde logo tuna reducäo de 21 % de consumo que não é
atribulvel ao PNAEE, mas . crise económica, sendo os testantes 5 pontos percentuais de
reduçâo, esses sini, obtidos via as medidas de eficiência energética previstas no PNAEE.

194.°

Men-i disso, considerando o irnpacto das medidas anunciadas nos diversos Pianos de
Promoçáo da Eflciência no Consumo de energia eléctrica (PPEC), disponIvel cm
www.erse.pt, facilmente se verifica que o impacto da cflciência encrgCtica, quc deve
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continuar a set uma priondade para o pals, no tern a relev.ncia que se preteade destacar

nos argumentos apresentados. A titulo exemplificativo, a variação do consumo pelas

medidas implementadas em 2012 representa 0,1% do consumo nacional e se, pot absurdo,
considerássemos que todas as medidas de todos Os pianos desenvolvidos desde 2007

ocorressem em 2012, esse impacto representaria apenas 1,1% de todo o consumo.

195.°

Em surna, nâo se pode, pelas razöes expostas, conduit que a eflciência energédca a

principal responsável pela quebra recente do consumo, como se alega na providncia
cautelar, mas antes devido preponderantemente a evoluço económica desfavorávei

196.°

Em terceiro lugar, sustenta a Requerente que a evoluçäo previsivel da procura será
decrescente ou estagnada, em virtude do preço crescente da eletricidade e da
implementação de medidas de eflciência energética.

197.°

Scm prejuizo da adopçao de rnedidas de eflciência energética, importa referir que h
outros factores que podem induzir urn crescirneato do consumo em Portugal e que não
podern deixar de set referidos:

a) Antes de mais, o consumo elétrico per capita português está 40% abaixo da media
europeia, o que, para atingir o mesmo nIvel de conforto e exigências, implicarC
tendencialmente urn aurnento de consumo.
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b) Como é do conhecirnento geral e reconhecido no prdprio PNAEE, uma via

relevante para o aumento da eflciência energética passa pela eletrificação do

consumo energético, que poupa combustiveis mas aumenta o consumo elétrico

(e.g., eletrificação dos transportes, bombas de calor).

c) Podem existir outros factores disruptivos que veriharn a ter urn impacto

significativo no aurnento do consumo; titulo exemplificativo, as Tecnologias de

Informação e Comunicação são electro—intensivas, tern ganho urn forte peso no

consunio rnundiil e é expectável que o seu forte crescirnento se rnantenha; do

mesmo modo, atuai.rnente, a “Cloud” é apontada corno o quinto rnaior

consumidor do mundo.

198.°

Em quarto lugar, a Requerente, refenndo PNAEE, diz que se as necessidades

crescessem 2% ao ano, considerando a meta de reducâo de 25% face ao cenIrio Business as

usual, o saldo seria sempre negativo.

199.°

Ora, em re1cão a este argurnento, que não acrescenta nada tie novo em relacão aos

pontos 2 e 3 do artigo 84.° do requerimento inicial, é importante referir que os objectivos

mencionados são referentes a energia pmnria e nâo a electricidade que é uma forma de

energia final.

200.°

Em quinto lugar, sustenta a Requerente que a eletricidade produzida pelo AHFT

representa uma redução da dependCncia energética de apenas 0,1%, corn urn custo tie 110
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€/MWh pam o sistema, o que representa o dobi:o do custo médio do sistema
eletroprodutor nacionaL

201.°

Desde logo, o cálculo da dependência energética eaferma de urn erro conceptual, urna
que o rácio ca1cu1ase como a energia prim.na importada sobre a energia ptimária
consurnida total, enquanto a conta apresentada divide consumo de energia FINAL pela
energia primiria consumida total.

202.°

Assim, assurnindo urn mix evitado pela produção de eletricidade do AHFT de 50% carvão
e 50% de gas, o equivalente em energia primria evitado é de 0,7 TWh, que representa
cerca de sete vezes mais do que a conta apresentada.

203.°

Para além disso, contesta-se a estirnativa de custo (1 l0€/MWh) apreseatada, considerando
a Requerida que o AHFT é competitivo a precos de mercado, apresentando urn custo
nivelado inferior ao referido.

204.°

Dc resto, a meihor prova que assirn é, consiste no facto de a EDP estar a investir mais de
300 M€ neste emprecndimento, sendo que, se estc não for competitivo, isso não se
traduzirá em maiorcs encargos para o consumidor, mas sim prcjuIzo para a EDP.
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205.°

Em acréscirno, deve ter-se em conta, pela própria natureza do investimento, que todos os
beneficios apresentados pelo empreenditnento devem ser persperivados, niio apenas no
horiaonte da prâxirna década, mas sim no das próxiinas sete décadas.

206.°

Em sexto lugar, a Requerida argumenta que a AHFT tern impactes graves e irreversIveis
para 0 terrltóflo.

207.°

Ora, este argumento esquece par completo o procedimento de AlA a que fai submetido o
AHFT, bern como o extenso nümero de medidas de mininiizacio e de compensaco
incluidas na DIA.

208.°

Em sétimo lugar, a Requerente sustenta que a construção da barragem e fabrico dos
respetivos materiais tern emissöes significativas de gases corn efeito de estufa e, ccaso a
água esteja polulda (como acontece no rio Tua), a albufeira poderá eniitir metano, urn gas
de efeito de estufa vinte vezes mais potente que a CO2>.
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209.°

A argumentacão expenclida, corno a própria formulação da Requerente indicia Qpoderá
emitir metano>>), carece de qualquer espécie de fundamentaçâo factual e sugere mesmo
urna falsidade, ao insinuar que tendo em conta o seu ciclo de vida, o AHFT poded. não
reduzir emissöes face a outras tecnologias.

210.°

Ora, variados estudos demonstrarn que, mesmo efectuando a an.1ise completa de ciclo de
vida, a grande hidrica é a tecnologia que menos emissöes de CO2 apresenta.

211.°

Em oitavo lugar, a Requerente sustenta que o território inundado pela albufeira, bern
como a linha e a paisagem do Vale do Tua e zona envolveate do Douro Património
Nacional sero irreversivelmente destruidos quando é certo que o AHFT produziria
apenas 0,6% da eletricidade do Pals.

212.°

Ora, pot urn lado, a Requerente näo apresenta quaisquer provas de desttuição irreversivel,
ignorando, uma vez mais, o resultado do processo de MA realizado, que agora se
apresenta em fase de pós-avaliaço.
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211°

Por outro lado, quanto a circunst.ncia de o AHFT produzir apenas 0,6% da eletricidade

do Pals, cabe referir que a aplicar este critério de avaliaço da necessidade de capacidade

elétrica a cada uina das centrals hidroeléctricas existentes em Portugal, näo se teriam

consttuldo metade dessas centrals, e teriamos hoje menos 22% da capacidade de

produção hidroeléctrica disponlvel!

214.°

Em nono lugar, sustenta a Requerente que a poténcia de bombagem de curto prazo,

incluindo os reforços de Picote, Bemposta e Aiqueva, atinge os 2192 MW o que já
ultrapassa a meta dos 2.000 MW do PNBEBH, que já teria sido, deste modo, ultrapassada

mesmo sem contar corn o AHFT.

215.°

Esta argumentaço relativa bombagem é desprovida de qualquer rigor, ao identificar

Picote e Bemposta como centrais corn bombagem quando estas nao estão equipadas corn

grupos reversIveis.

216°

Por outro lado, o PNBEBH no inciui qualqucr meta de 2.000 MW, sendo que este valor

significa apenas o dimensionamento conddo no PNBEBH, scm exduir total Iiberdadc aos

adjudicatários para definirem dirnensionamentos diferentes para os aproveiramentos.
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217.°

Alias, como reforço da validade e re1evncia da construcäo da capacidade mencionada no
PNBEBH, o próprio PNAER elenca tanto as bombagens em construço como as que
estão por construir e recomenda que todas sejam concretizadas.

218.°

Refira-se também que, dado que todas as centrais do PNBEBH irão operar em mercado,
na hipótese de se construi.r capacidade excessiva, o prejuIzo recairá sobre o protnotor e
nâo sobre o consumidor.

219.°

Em décimo lugar, a Requerente afrtma que construir AJIFT é como construir uma
terceira auto-estrada Lisboa—Porto, face a alegada marginalidade da melhona de Embiiidade
e segurança do sistema.

220.°

Trata-se de uma aflnnaçào scm qualquer fundamentação.

221.°

Em décimo primeiro lugar, a Requerente insinua que a poupanças das emissôes de CO,
(0,1% das cmissöes nacionais), mesmo scm considerar a sua possIvel anulaçào pelo efeito
de metano, poderia set atingida pot urn custo muito mais baixo, repetindo assim (12x),
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seria possIvel atingir o mesmo objectivo apenas corn anedidas de eficiência energética, o
que não acrescente nada de novo ao porno sétimo, para que se remete.

222.°

Em décimo segundo, a Requereute sustenta que reduç.o das importacôes de
combustiveis f6sseis causada pelo AHFT pode ser atingida a inetade do preço corn
medidas de eficiéncia energética, a urn preco dez vezes menor.

221°

Trata-se de uma aflnnacäo que carece de justificacão factuaL

224.°

Resulta, pois, do exposto que nenhuma das razöes aduzidas pela Requerente para afastar
os beneficios decorreates do AHFT revela a minima consisténcia.

225 .°

Por outro lado, existem ainda outros interesses que dcvern ser ponderados no rnbito do
clisposto no artigo 120.°, a.° 2, do CPTA.

226.°

Dcsde logo, os custos financeiros corn a paragern dos trabathos,
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227.°

Enurneram-se seguidarnente, de forma tipificada, as principais consec1uências corn
impacto econórnico decorrentes de urna eventual suspensão tempor.ria dos trabaihos
respeitantes a construço do AHFT, considerando os contratos já adjudicados (cf. lista
dos mais relevantes que se junta como docwnento it.0 38, bern corno a situaco atual dos
trabaihos):

a) Difetimento do inlcio de exploraçâo e consequente perda de receita
resultante da produçào e venda de energia durante urn perlodo de
aproximadarnente urn ano, dado que, não possuindo o programa de
construção atual foigas, qualquer interrupcâo fará corn que o inicio do
enchirnento da albufeira passe do inverno de 2015/2016, corno previsto
naquele programa, para o invemo de 2016/2017, cliferindo, em consequncia,
em cerca de urn ano os ensaios dos grupos e a sua eatrada em senrico.

b) Sobrecustos par prorrogação do prazo durante urn periodo adicional de 12
meses da Empreitada Geral de Construçao (EGC) (cf. docurnento it.0 39
adiuante junto e que aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos): (i)
Encargos de Estrutura: o diferimento de 12 meses na data de entrada em
exploração do AHFT e o coasequente prolongamento por igual perlodo da
EGC obrigará ao correspondente aurnento do perlodo de perrnanência da
equipa de estrutura (efectivos indiretos), quer no que respeita a estrutura
central quer I estrutura afeta ao local da Obra, bern como as equipas afetas aos
sistemas de gestão da seguranca e saüde e ambiental e ao piano da qualidade.
Aquele aumento de perrnan&ncia resultará em sobrecustos a calcular
considerando os preços globais contratuais correspondentes, que no total
ascendern a 24,32 M€; (ii) Encargos Fixos das InstalçOes de Estaleiro e
dos Equiparnentos e Instalaçoes Industriais: Dc acordo corn as condiçôes
contraruais cstabelecidas, a prorrogaçâo de prazo por causa nio imputável ao
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adjudicat.rio dar-ffie clireito a ser ressarcido das parcelas mensais referentes

aos encargos fixos das instalaçöes de estaleiro e de ventilação, bern como dos

equipamentos e instaiaçoes industriais. Dentre as instalacöes fixas mais
relevantes salientam-se as Instalaçöes de Britagem, Lavagem e Ensilamento, a

Instalação Principal de Fabrico de Betão, a lnstalaçäo de Refrigeração de Agua
para Arrefecimento dos Betöes da Barragern, Instalação de Produção de Gelo,

Equipamentos Fixos de Movimentação de Cargas (Blondins). Também neste

caso os sobrecustos resultariam dos precos globais respectivos, num total

estimado de 19,25 M€; (iii) Eacargos de eventual desmobiliaçao e

reznobilização ou de desocupação de Mão-de-Obra Direta: Durante o

perlodo de urna eventual suspensão temporária dos trabaihos haveria ainda
que ter em coma encargos de desmobilização e indemnização, ou de

desocupação, dos efectivos directos, que são actualmente cerca de 600; iv)

Encargos de Desocupaçao e de desmobilizaçao e remobilizaçào de

equipamento móvel: Haveria igualmente lugar a eacargos de desmobilizacão

e remobilizaçäo, ou de paragem, de todos os equipamentos rnóveis existentes

na obra aquando da suspensão. Para meihor percepção dos equipamentos e

quantidades em causa, anexa-se relacão dos equipamentos previstos para a

EGC na proposta apresentada pelo adjudicatário (cf. documento a.° 40,

adiuante junto e que aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos); v)
Encargos de proteção das obras e trabaihos já realizados: Considcrando

a situação atual da Ernpreitada, uma eventual suspensão acarretaria encargos

significativos associados a implementacão de medidas de proteção e segurança

das obras j realizadas ou em curso de realizacäo durante todo o periodo de
suspensão e preparacão da retorna.

c) Compensaçäo pelo perlodo adicional de execuçao de 12 meses no

Fornecimento de Equipameato (FE) (cf. documento n.° 41, adiuante
junto e que aqui se dá pot reproduzido para todos os efeitos): 0 diferimento
de 12 meses na data de cntrada em serviço do AHFT, como conscquncia de

uma eventual suspensâo dos trabaihos, implicará também a manutcnção da
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estrunira de gesto do contrato de Fornecimento de Equipamento durarite 12
meses adicionais e a assunçäo do correspondente custo.

d) Sobrecustos por prorrogaçâo de 12 meses do prazo de execuço das
principals prestaçöes de serviços: parr além dos dois principais contratos -.

EGC e FE —, est. também adjudicada uma quantidade significativa de
contratos de prestacao de sercriços, destacando-se o do projecto de execuçâo
da barragern, o do projecto da nova central (Arq. Souto Moura), o de
fiscaização, o de coordenação de segurança em obra (CSO) e muitos
contratos na irea do ambiente, do património e da componente social,
conforme a listagem dos principais contratos ji em curso, acim junta, que se
dá por reproduzido para todos os efeitos legais. 0 total dos valores dos
contlatos de prestacão de serviços principais é de cerca de 16 M€. Destes
contratos, apenas em relaço a uma pequena minoria o valor respectivo no se
altera corn o diferimento da data de entrada em exploraçâo. A todos os
restantes, estho, assim, associados também sobrecustos decorrentes da
prorrogaçäo do prazo de construcão do AHFT.

e) Custos intemos: A prorrogação do prazo de construção do AHFT implicaria
também a ocupacão por perlodo adicional de 1 ano das equipas da EDP
Producäo que estâo afectas quer I gestlo e supervisão da fiscalizaçIo quer ao
deseavolvimento do projecto de execuçlo.

228.°

Em concluslo, considerando os pressupostos identificados no artigo precedente, irma
eventual suspenslo temporIria dos trabalbos tcria como conscquéncias imcdiatas irma
perda de receita de produçIo durante I ano, been como sobrecustos de extensão de prazo,
tcado em conta as diversas componentes de encargos adicionais supra identificadas.
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229.°

A estes prejuIzos acresceriam ainda Os sobrecustos inerentes e especIficos cia própria
suspensäo.

230.°

Naturalmente que estariam ainda em causa encargos financeiros, designadamente os
referentes ao custo de investimento já imputado ao Projeto ate final de Agosto de 2013,
no montante de 177 M€, incluindo o valor cia concesso paga ao Estado Português (63,6
M4), como acima referido.

23t°

Para além do custo económico, estariam associados, a uma eventual suspensio temporria
dos traballios, impactes de outra aatureza, mas igualmente relevantes, designadamente o
impacte na paisagem, durante o periodo cia suspens.o, dos trabaihos j realizados e que
envolveram, em larga medida, escavação e movimentaçâo de terras, parr alétn dos
trabaihos de estabilizaçäo cia encosta quer cia margem esquerda quer da direita, registando
se ainda o impacto da implantação de todo o estaleiro (cf. o estado atual dos trabaihos
evidenciado na Ata cia 7 reuniio da CAA, atrás junta).

232.°

Releva ainda o impacte que uma paragem dos trabaihos teria ao nIvel social na zona da
sua implantação, náo sd pelo adiamento do pagamento das compensacôes previstas no
mbito do desenvolvirnento do Projecto, designadamente as supra referidas, mas tambm
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pelos efeitos no emprego directo e indirecto gerado ou a gerar pelo empreendimento e na
econorna local.

233.0

Pot outro lado, e considerando o adiantado estado de construção do AHFT, a paragem
dos trabaihos teria igualmente consequncias gravosas no piano da execução das medidas
de rninimizacäo e de cornpensaçáo constantes da DIA e do RECAPE, corn reflexos
negativos muito significativos na preservaço dos valores ambientais de que a Requerente
se arvora em defensora,

234.°

Importa, ainda, enumerar os Protocolos celebrados no .mbito das medidas de
minimizaçao e cornpensacäo definidas ou dererrninadas pela DIA, cuja execucão será
afectada corn urna eventual suspensão dos trabaihos:

Protocolo corn os MunicIpios de Alijó, Carrazeda de Ansiaes, Mirandela e Murça
que estabeicce uma dotaçäo da EDP Producão a Agenda de Desenvolvirnento
Regional do Vale do Tua (ADRVT), conforme documento n.° 42, que aqut se
dá pot reproduzido para todos os efeitos legais, no montante de € 1.500.000, dos
quais ji foram pagos € 350.000;

- Protocolo corn a Direcco Regional de Cultura Norte (DRCN) para
desenvolvirnento do projecto de valorizaçâo do patrirnónio cultural nos
MunicIpios abrangidos pelo A.H. de Foz Tua, conforrne documento fl.0 43, quc
aqui se dá pot reproduzido para todos os efeitos legais, estabelecendo urna
contribuiçâo da EDP Produç.o de € 1.580.000, dos quais € 500.000 já foram
pagos;
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Protocolo corn o Instituto da Consetvaçlo da Natureza e das Florestas (ICNF)

que estabelece uma contribuiçlo financeira da EDP Produçäo pant o Fundo

Financeiro da Conscrvaçlo da Natureza e Biodiversidade, conforme documento

n.° 44, que aqui se dl pot reprodu2ido para todos os efeitos legais, flum

montante estimado de € 2.551.250, associado ao periodo de construção previsto,

no pressuposto da conclusâo do A.H. Foz Tua em Agosto de 2016, sendo que

ate esta data a EDP Produçlo jI pagou € 824.250.

235.°

A idendflcaçlo e os valores supra referidos permitem percepcionar a relevlncia das

preocupaçães em relaçao ao ambiente, ao património arquitetónico e arqueoldgico e ao

desenvolvimento regional, consubstanciados em estudos, acompanhamento e

implementaclo de medidas de rninimização e compensaçäo. Esta relevncia estI também

patente nos custos que the estlo associados, recentemeute orçamentados em mais de 30

Mf, a despender desde o corrente ano de 2013 ate ao final das obras.

236.°

Acrescente-se ainda que no mbito do projecto do AHFT estl em curso urn extenso

conjunto de iniciativas e programas visando a prornoçlo do desenvolvimento econóniico

e social, corn o envolvimento activo das autarquias, das areas integradas na zona de

influência do AHFT, as quais ficariam irremediavelmcnte comprornetidas corn a

procedéncia da providCncia cautelar, conforme documento que aqui se junta como

documento n.° 45 e se dl pot reproduzido para todos os efeitos legais.
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237.°

A titulo de exemplo, atente-se nas seguintes iniciativas, já em curso:

a) Protocolo mobilidade (cf. docurneato atrás junto);
b) Protocolo Fundo Biodiversidade (cf. documento n° 46, adiante junto e que aqui

se d pot reproduzido);
c) Sustentabilidade Rural (cf. documeatos a.° 47 e 48, adiante juntos e que aqui se

do pot reproduzidos);

d) Landscape Master Plan (cf. docurnento n,° 49, adiante junto e que aqui se clii pot
reproduzido);

e) Piano de Salvaguaxda do Património Cultural (cf. documento n.° 50, adiante
junto e que aqui se dá por reproduzido);

f) Programa Metodológico do Estudo Histórico e Etnológico do Vale do Tua (cf.
docurnento fl.0 51, adiante junto e que aqui se d. por reproduzido);

g) Programa EDP Empreendedor Sustentável (cf. documento ti.0 52, adiante junto
e que aqui se dá pot reproduzido);

h) Associacäo de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (cf. documento fl.0 53,
adiante junto e que aqui se di. pot reproduzido).

238.°

Resulta do exposto que urna suspensão da execuço do Contrato de Concessão provoca,
pela sua prdpria natureza, e considerando o estado atual dos trabaihos, bern como da
execuço das medidas de minimização e compensação previstas e dos protocolos
celebrados corn diversas entidades visando o desenvolvimento das estruturas económicas,
sociais e culturais do Vale do Tua, efeitos de muito difIcil ou impossIvel quantificação,
mas que certarnente poem em causa a própria realizacäo do empreendimento, o
desenvolvimento económicos e social da rcgião c ate a preservaco dos valores ambientais
dcfendidos pcla Requerente.
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239.°

0 balanço est feito.

240.°

E, assim, em face de todo o exposto, por demais evidente que os danos da conccsso da

providéncia cautciar superam largamente os pretensos danos que possam resultar da sua

recusa.

Nesses termos, e nos demais de direito aplicáveis, deve a presente providência

cautelar ser rejeitada ou improceder, por não provada, nos termos dos artigos

120.°, a.° 1, alineas a) e b), e 120.°, n.° 2, do CPTA.

Caso se enteada que a produçao de prova testemi.mhal possa ser ñtil a decisão da

causa, a Requerida indica as seguintes testemuahas, desde jã requerendo a

gravação de prova:

1. António Alberto Freitas da Costa, Engenheiro Civil, Rua Ofélia Diogo da Costa, 39,

4149-022 Porto;

2. José Artur Fontes Cascarejo, Professor do Ensino Secundrio, Rua Francisco Artur

Martins, lotearnento Quinta do Sol, late n.° 6, 5070-050 Alijé;

3. Nuno José Strzelewicz Portal, Engenheiro Agrdnomo, Rua Ofélia Diogo da Costa,

39, 41 49-022 Porto;
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4. Pedro Rui Correia de Oliveira Beja, Biólogo, CIBJO-Centro de Investigacâo em
Biodiversidade e Recursos Geridticos, Campus Agr.rio de Vairâo 4485-661 Vairâo.

Relativarnente as diligéncias probatórias requendas pela Requerente:

a) A ora Requerida assume que o pedido de junção aos autos “do processo
administrativo refereate a adjudkaçffo e celebraçaro do Contrato de
Concessäo, bern corno as processos adniinistrativas retacionados corn o
mesmo, coma e a caso dos que se referern as AvaliaçJes de Impacte
Ambiental” seja dirigido ao Requerido Estado Português, não sendo a ora
Requerida a detentora dos processos administrativos em questão;

b) No que diz respeito ao pedido de inspecçao judicial do local, julga a
Requerida que as fotografias juntas a presente Oposicao, designadamente
as coastantes da ata da 7. reunião da CAA, junta coma docurneato n.° 21,
fazem prova suficiente da situação actual dos trabaihos, nào sendo
necessária a diligência probatória requerida.

A ora Requerida aguarda a notificaçao dos docinnentos que a Requerente
protestou ju.ntar no seu requerimento inicial, reservando-se a direito de sabre des
se pronunciar.

Mais se requer que a Requerente seja oficiada para confirrnar se a omissão dos
artigos 36.° a 39.° do requerimeato inicial constitui urn erro de numeração ou se
falta uma página ao referido articulado, devendo, neste ültimo caso, ser a
Requerida notificada do mesmo, reservando-se o direito de pronüncia.
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Valor: o indicado no requerimento inicial.

Junta: 53 documentos, documento comprovativo do pagamento da taxa de justica,

procuraço forense, suporte digital, duplicados e cópias legais.
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