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Anexo 1
APROVEITAMENTO HIDROELETRICO DE FOZ TUA
AlegacOes da Peticão da Assernbleia da Repüblica

NOTA INTRODUTORIA

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua (AHFT), que foi objecto das licenças e
autorizaçöes previstas na lei, na sequência da tramitaçao dos necessários procedimentos
administrativos, encontra-se em fase adiantada de execução.
Os alegados impactes negativos do projecto para o ambiente e para o tecido económico
nacional e local foram ponderados pelas entidades administrativas competentes durante a
referida tramitacao, tendo igualmente sido ponderadas as preocupaçOes oportunamente
expressas pela UNESCO em matéria de compatihilidade entre a barragem de Foz Tua e a
classificaçao do Alto Douro Vinhateiro como patrirnónio mundial.
O Prograrna Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH), em que o
AHFT se insere, foi lancado em 2007.
A concessão para a construcao e exploraçao do AHFT foi atribulda
concurso püblico, em 2008.

a

EDP Producão, por

Neste documento enunciam-se a visäo da EDP Produção e os factos objectivos que
consideramos mais relevantes no que concerne ao alegado na Peticao N 274/XlI/2, de
forma a permitir a Comissão Parlamentar a que V. Exa. preside uma apreciacão adequada
dos mesmos.
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I.
1.1 ALEGAcOES PRESENTES NA PETIcAO
ALEGAcOEs

1) Nao cumpre os objectivos.

RESPOSTA

con tribui corn

0,1% dci energia do pals.

Fora do âmbito do
responsabilidade da EDP pág. 4
—

2) Nao e necessaria. Metas do PNBEPHjaforarn ultrapassadas

Fora do ârnbito de
responsabiliiade da EDP pg. 7

3) E cara. PNBEPH custará 16 000 M€ que os cidadäos väo pagar no
factura e nos impostos (1600 /cidadãoj

Fora do âmbito do
responsabiliclade da EDP pág. 7

4) Ha meihores alternativas:
fincia energética

Fora do âmbito de
responsabilidade da EDP pág. 9

—

—

Fora do ârnbito de
responsabilidade da EDP pág. 10

Reforcos de potência

—

5) Atentado cultural.
Destruirá linha ferroviária cen tenãria;
Destruirá pciisagens naturals de ram beleza;
POe em causa classificaçao da UNESCO.

pag. 10

-

6) E urn atentado ambiental.
Destruirá irreversivelmente solos agricolas e habitats raros;
POe em risco espécies ameaçadas e protegidas;
Criará riscos de erosão no litoral devido a retencão de areias;
Provocará a degradacao da qualidade da água.
7) E urn atentado social.
A barragem será ofim dos comunidadesjá em pobrecidas do Too
Criar emprego permanente no turismo é mais barato que na
barraqem.

pag. 11

pág. 13

pág 16

Ha empreendimentos que sejustificarn mas a barragem de Foz Tua
empobrece o pals
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1.2 ALEGAçOES PRESENTES NO MEMORANDO DA
REUNIAO DOS SUBSCRITORES COM A COMISSAO PARLAMENTAR
ALEGAçOES
CapItulo 2 I3arragem de Foz Tua
2.7) E urn ateiztado ecoiióinico.
I) E posta em causa a qualidade vitivinIcola desta secçäo do Alto
Douro.

RESPOSTA

pág.21

ii) Repor a funcionauidade do liitha do Tua custarici menos de metade
do que criar ofantasioso esquerna pro posto pela EDP e pela Estrutura
Missão Douro.

pág. 22

CapItulo 3 Alternativas de PolItica Energética
0 planecimento do sisterna energético nacional tern sido baseado em
pressupostos (que) ha muito deixararn defazer sentido.
3.1)
nunca foram cricidos os instrumentos para levar a prática os
potenclais (existentesj...para a eficiencia energética.

Forado âmbito de
responsabdidade da EDP pag. 9

...

...

—

...

3.2) As estatIsticas mostram urna queda dos consumos de energia
Fora do âmbito de
prim aria ejinal em Portugal desde 2O05.
responsabilidade da EDP pág. 23
—

3.3) No sector dornéstico, o cresclrnento de consumos inverteu-se por
efeito de saturação e meihoria da eJiciência dos equipamentos
essenclais; 170 sector em presarial, assistimos a uina queda estrutural
Fora do âmbito de
dos consurnos por uma combinaçao de alteracOes de tipologia responsabilidade da EDP pág. 9
(encerrarnento de industria pesada) e progressivo investimento em
eficiencia energética;

3.4) As principals fontes energéticas tern um custo alto e
tendencialmente crescente.... Todas as fontes energéticas acarretam
Fora do ambito de
lrnpactes ambientais negativos, sendo sujeitas a restricoes e custos
responsabilidade da EDP pág. 22
crescentes: inevitavelmente isto con tribuirá para a contencäo de
consurnos.
-

3.5) 0 sistema eléctrico tern sido sobredirnensionado... Urn born
indicador é o Indice de cobertura.... 0 valor de referenda deste
indicador é 1,1, que respeita o duplo objectivo da segurança do
abastecirnento edo custo-eficácia. Esta metafoipraticamente
alcancada em 2008, mas desde entào o Indice não para de crescer...

Fora do âmbito de
responsabilidade da EDP pág. 23
—
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Alegacâo 1
“Não cumpre Os objectivos. Foz Tua faz porte do Program a Nacional de Barragens, que
produziria no seu conjunto 0,5% do energia gasta em Portugal, (3% do electricidade),
reduzindo apenas 0,7% dos ImportacOes de energia e 0,7% dos emissöes de gases de
efeito de estufa. Foz Tua contribuiria corn mis rnIseros 0,1% do energia do Pals.”

E do nosso conhecirnento que na preparação do PNBEPH as autoridades estudararn 25
aproveitarnentos hidroeléctricos, tendo seleccionado 10 para concurso de atribuiçao das
respectivas concessöes. A esse concurso concorreram as rnaiores empresas Ibéricas do
sector. A EDP apenas obteve os direitos para a construcao de 3 destes aproveitarnentos,
Foz Tua, Fridão e Alvito, que rep resentarn 32% da potência concessionada.
Portugal tern urn potencial hfdrico por expiorar que é dos maiores da União Europeia (54%
de potencial POT explorar, hoje, e cerca de 33%, ainda, em 2020).
Portugal sofre de uma grande dependência energética do exterior e assumiu, no contexto
da União Europeia, urn compromisso de aurnentar a percentagern de energia eléctrica
produzida a partir de fontes renováveis.
Por essas razöes e para além da hIdrica, o pals está a apostar na energia eólica, cuja
producao está, todavia e naturalmente, dependente da variabilidade do vento razão pela
qual são necessárias fontes aiternativas que entrern na rede eléctrica de forma rápida para
compensar a variação de produçao ou paragern dos geradores eOlicos. Esta flexibilidade é
urna das caracterIsticas positivas das centrais hldricas que, por essa via e para além da
própria capacidade produtiva que ihes é inerente, introduzern meihorias de fiabilidade e
seguranca no sisterna eléctrico português corn irnplicaçoes muito positivas na garantia de
abastecirnento.
A EDP intensificou a sua atenção sobre os Aproveitarnentos Hidroeléctricos nos ñitirnos
anos acompanhando a tendência da aposta nas energias renováveis e endógenas verificada,
norneadamente, a nIvel europeu.
Mesmo antes do lancamento do Piano Nacional de Barragens a EDP já estava a estudar a
possibilidade de desenvolver reforcos de potência nas centrais que possula por forma a
responder as alteracoes das condiçoes de rnercado e as necessidades do sistema eléctrico
português.
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_

_

Por outro lado, ate final de 2012 atingiriarn o fim de vida til centrais térmicas clássicas do
parque da EDP (Tunes, Barreiro, Carregado e Setébal) havendo a necessidade de substituir
essa capacidade produtiva para adequar a nossa producão ao consurno dos nossos clientes.
Quando o Estado Português decidiu voltar a apostar nas grandes barragens a EDP não
podia deixar de responder positivamente tanto mais que essa era uma oportunidade de
desenvolvimento sustentável.
A EDP está, por isso, a cumprir urn piano de investirnentos em energia hidroeléctrica que
contribui para o cumprirnento do objectivo nacional de producao corn fontes renováveis,
favorece a competitividade e diversificacao ao sisterna eléctrico e é decisivo para garantil- o
abastecimento das familias e operadores industriais, comerciais, agrIcolas e serviços.
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Em termos médios uma central hidroeléctrica apresenta urn custo nivelado inferior aos das
restantes tecnologias existentes que, potencialmente, poderiam ser usadas em sua
substituiçao para a produçao de volumes serneihantes de enel-gia eléctrica. E por isso que e
competitiva em mercado.
Desconhecem-se os elernentos em que os peticionários se basearam para estirnarem o
custo da electricidade que apresentam.
A realidade histórica do mercado contradiz essa estimativa. Ela situa-se muito acima do
preço máximo de “ponta de consumo” verificado na Peninsula Iberia nos ültimos cinco
anos, preco esse que se prevê, alias, que corn elevada probabilidade não volte a ser atingido
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nurn futuro perspectivável.
De todo o modo se,

por

absurdo, se assumisse que a central no era competitiva isso

traduzir-se-ia, tao so, em prejuIzo para a EDP que está a investir mais de 300 M€ neste
empreendimento e venderá a sua energia em mercado competitivo assumindo todos Os
ri s cos.
Dde não resultariam maiores encargos pal-a o consumidor que, no mercado livre onde
estarernos, tel-ia certarnente opcOes de escoiha mais favoráveis.
Deve, ainda, tel--se em conta, que todos Os benefIcios apresentados pelo empreendimento
devem ser perspectivados, näo apenas no hol-izonte da proxirna década mas sim no tempo
de “vida Otil” do aproveitamento (as próxirnas sete décadas).
0 AHFT vai produzir em termos brutos, incluindo a contribuiçao da bombagern, cerca de 600
GWh por ano, ou seja, reforça em 6% a capacidade de produçâo hidroeléctrica nacional.
Esta produçao é suficiente para assegurar, p01- exemplo, metade do consumo anual de
electricidade de todo o conceiho do Porto.
Em Juiho de 2011, em plena crise económica em Portugal, o Governo Português reiterou

0

interesse da construcão do AHFT, reafirmando a pertinência da execução deste
investirnento.

Alegacáo 2
“Náo é necessária. As metas do Prograina Nacional de Barragens já forarn
ultrapassadas corn os reforcos de potência em curso: a curto prazo disporemos no
total de 7020 MW hidroeléctricos instalados (o Program a pretendia alcan car os 7000
MW), dos quais 2510 MW equipados corn bornbagern (o Prograrna previa chegar a
2000 MW), sem nenhurna barragern nova”
Dado que todas as centrais do PNBEPH irão operar em mel-cado competitivo, na hipótese
de se consti-uir capacidade excessiva, o prejuIzo recairá sobre os promotores e não sobre o
Estado Português ou sobre os consumidores.
Os subscritores da petição sustentam que a potência de bombagern de curto prazo,
incluindo os reforcos de potência em curso, atinge os 2.510 MW o que
dos 2.0 00 MW do PNBEPH, que

já ultrapassa a meta

já teria sido, deste modo, ultrapassada mesmo sem contar

corn o AHFT.
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0 PNBEPH näo inclui quaiquer meta de 2OOO MW, sendo que este valor é apenas o
dimensionamento indicado no PNBEPH, o qual não exclui a total liberdade dos
adjudicatários para definirern a capacidade de produçao para os aproveitamentos,
assurnindo os riscos, benefIcios e onus associados a essas opçoes.
Alias, como reforço da validade e relevância da construção da capacidade mencionada no
PNBEPH, o próprio PNAER elenca tanto as bombagens em construção como as que estão
por construir e recomenda que todas sejam concretizadas.
Alegaçâo 3
cara. As novas barragens, se avançarem, dustarão cerca de 16 000 milliöes de euros,
que os cidadãos vão pagar nafactura eléctrica e nos impostos
ama media 1600 euros
por português. Corn estas barragens, durante os 75 anos das con cessöes, as Jam Ilias e
empresas pagarão ama electricidade 10% mais cara (em cima dos aunientos já
previstosj, afavor das empresas eléctricas, dasgrandes construtoras e da banca.”
—

Não ha qualquer subsidiacao na construção das novas hIdricas, nern pelo Estado Português
(ou seja pelos contribuintes portugueses) nern por fundos comunitários.
Pelo contrário, a EDP pagou ao Estado português cerca de 295 rniihöes de euros pelos
direitos de concessão de três novas barragens que ihe forarn atribuldas no âmbito do Piano
Nacional de Barragens

—

Foz Tua, Fridão e Alvito.

Tal corno em todos Os outros casos, a Barragern de Foz Tua é urn investirnento privado e
ficará totalmente exposto

a

remuneracao e aos riscos de mercado. Isto significa que o

promotor (EDP) assume a totalidade do risco do negócio. A construção de Foz Tua, corno
alias a de qualquer outro Empreendimento do Piano, não tern portanto qualquer similitude a
urna Parceria Pübiico Privadas.
Não é verdade que os clientes da EDP, através da factura eléctrica, väo suportar este
investimento. A central não recebe qualquer subsfdio. Será paga pela energia que produz e
receberá tambérn urn pagamento por “garantia de potência”.
0 pagamento por “garantia de potência”, contrariarnente ao que eri’adamente por vezes se
diz, nao é urn subsfdio.

E, sirn, a remuneracao por urn servico adicional prestado pela central

ao Operador do Sistema Eléctrico Nacional (REN): corno contrapartida a esse pagamento a
central terá de ficar disponIvel em perrnanência, 24 horas por dia, todos os dias da sernana,
(mesmo quando por razOes merarnente econórnicas fosse vantajoso retirá-la de servico)
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para poder ser “chamada” por aquele Operador sempre que dc considere que a Central é
iiecessária para garantir a satisfaçao contInua dos consurnos. Na generalidade dos palses
europeus os produtores de eletricidade são remunerados por este serviço
A garantia de potência de Foz Tua corresponde, para o seu perIodo total de vigência, a urn
montante da ordern dos 7% do investimento incorrido.
Para além de nao representar urn custo para o Estado, a barragein de Foz Tua gera diversos
beneficios como, por exemplo, o de contribuii’ para a redução de irnportacOes nacionais.
A energia produzida por Foz Tua permitirá poupar cerca de 12 rnilhOes de cut-os por ano em
irnportaçOes de combustIveis fósseis e ainda mais 3 milhOes de euros corn ernissöes de CO
2
evi tadas.
Adicionalmente e porque pci-mite o armazenamento de água de urn dos afluentes do Douro e
será equipada corn bombagern, ela ajudará, em conjunto corn as outras novas albufeiras
previstas, a optimizar a utilizaçao da água aurnentando a produtibilidade efectiva das
centrais hidroeléctricas já existentes neste rio.
A bombagem torna o sistema eléctrico mais eficiente porque permite gerir a água de forma
mais sustentávei, ai-mazenando-a quando cia existe em excesso ou quando a energia
eléctrica é menos necessária [perlodos de baixo consurno) para poder usa-ia quando ha
escassez ou quando a procura é rnais elevada.
Este aurnento de producao induzido pode representar cerca de 190 GWh adicionais, o que
significa uma redução potencial de mais 4 milhOes euros, todos os anos, do défice externo.
Em surna, constituindo as novas barragens urn investimento privado e
vendendo a sua energia

em

nao

subsidiado e

mercado cornpetitivo não ha nenhuma correlacao que permita

inferir que eias causarão aumento no preco da electricidade.

Alegacão 4
“Ha alternativas meihores. Todos os objectivos de poiltica energética podern ser
cumpridos de form a muito mais eficaz e mais barata corn opcöes alternativas,
destacan do-se duas rnedidas: (I) investimentos ern eficiencia energética, corn custo por
KWh 10 (dez) vezes menor que novas barragens; e (ii) reforco de potência das
barragens existentes, corn custo por KWh 5 (cinco) vezes menor que novas barragens.”
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Em prirneiro lugar, as alternativas apresentadas supöern urna visão de estagnação do
desenvolvirnento econérnico do pals durante o perlodo de vida da barragern, on seja nos

próxirnos 75 anos, visao essa que, a não ser despropositada, seria certarnente trágica.
i) Investimentos em Eficiência Energética

A EDP partilha a ideia de que a Eficiência Energética é urn vector da Poiltica Energética que
deve ser prosseguido corn grande vigor, devendo continuar a ser urna prioridade para o
pals.
Todavia ha que considera-la na justa medida das suas possibilidades no actual estádio de
desenvolvirnento das tecnoiogias utilizadas nos produtos e equiparnentos que usarn a
electricidade.
Se considerarmos o impacto efectivo das medidas anunciadas nos diversos Pianos de
Promoção da Eficiência no Consumo de energia eléctrica (PPEC) em Portugal, disponIvel
em www.erse.pt, facilmente se verifica que o impacto da eficiência energética não tern,
infelizmente, a relevância que se pretende destacar nos argurnentos apresentados. A titulo
exemplificativo, a variacão do consumo pelas medidas implernentadas em 2012 representa
0,1% do consumo nacional. Se, por hipótese, considerássernos que todas as medidas de
todos os pianos desenvolvidos desde 2007 ocorressem concentradamente em 2012, o
impacto obtido traduzir-se-ia numa reduçao do consumo total em, apenas,1,1%.
Ainda que imprescindIvel, a eficiência energética,

P01’

Si

so, nao é urna solução para o

problema da descarbonizacao da econornia e da dependência energética nacional. Ela
constitui uma parcela importante mas insuficiente para a obtençao de urn sisterna
energético sustentável.
ii) Reforcos de Potência

A EDP tern investido tanto em novas barragens como, também, no reforco dos
aproveitarnentos já existentes.
Entre as obras mais reievantes da EDP Producao nos ültirnos anos figuram reforcos de
potência em Picote, Bemposta, Aiqueva (já concluidos), Venda Nova e Salamonde (em
curso).
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Alegacão 5
urn atentado cultural. A albufeira de Foz Tua destruirá (I) a centenária linlia
ferroviária do Tua, (ii) urn vale coin paisagens naturals e huinanizadas de rara beleza,
corn elevado valor patrimonial e turIstico, e (iii) pöejã hoje em causa a classificacao do
Alto Douro Vinhateiro como Património da Huinanidade.”
I) Destruirá Linha Ferroviária Centenária

A circulaçao na Linha do Tua está suspensa, ha quase cinco anos, por razOes conhecidas que
nada tern a ver corn a barragem.

A suspensão foi decidida em 2008 na sequência de vários acidentes graves e da incapacidade
financeira do Estado para promover as obras de requalificaçao e de recuperacão da Linha
que pudessem garantir as imprescindIveis condiçoes de segurança dos passageiros.

o

Piano Estratégico dos Transportes, de Outubro de 2011, prevê a desactivacáo definitiva da

linha ferroviária do Tua.
Ha muito tempo que o transporte ferroviário já nao constitui a forma principal de
mobilidade de pessoas e mercadorias na regiao do Tua, conforme provam vários estudos
i ndepende ntes.
Apesar de tudo isso, e do facto de a major parte da Linha não ser afectada pela albufeira
(apenas 15 km ficariarn submersos nurn percurso total de 57 krn), uma das obrigaçoes
assumidas pela EDP consistiu, precisamente, em garantir uma solução de mobilidade
quotidiana para as populacoes locais.
Essa soluçao, que assenta sobretudo em transporte rodoviário, mas também inclui opcoes
ferroviárias, apenas se proporciona pela ocorrência da construcáo da barragern. Ele
constitui a ünica alternativa viável para a revitalizacao da Linha do Tua.

o esforco essencial de recuperação desta ferrovia tern, no entanto, como objectivo central o
seu aproveitarnento turIstico e, para isso, combina três modos de transporte distintos: o
cornboio entre Mirandela e Brunheda (numa extensão de 39,2 km), barcos de passeio entre
Brunheda e a Barragem (percurso de 19,1 krn) e, entre a Barragem e Foz Tua (cerca de 4
km), urn velculo eléctrico sobre carris e urn funicular panorâmico, que vencem a cota da
ba rragem.
A articulaçao destes trés modos de transporte existe em rnuitos parques naturais do
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mundo,

corn

grande sucesso. No caso da região do Tua, corn urna paisagern natural

impressionante e tendo associada urna oferta integrada de produtos turIsticos, a nova
solucao de transporte constituirá, ela própria, factor distintivo face a outros destinos
turIsticos, aurnentando o interesse dos visitantes pela região,

a

irnagem do que aconteceu

alias no próprio rio Douro.
Este piano de rnobilidade, a ser prornovido pela Agência de Desenvoivimento Regional do
Vale do Tua (ADRVT) e financiado pela EDP em 10 miihOes de euros, pretende ser
complementado corn verbas comunitárias.
ii) Destruirá Paisagens Naturais de Rara Beleza

Os peticionários argurnentam que o AHFT tern impactes graves e irreversiveis para o
território. Ora, este argurnento parece ignorar o facto de esta matéria ter sido objeto do
procedimento de AlA a que foi subrnetido o AHFT e de, sobre ele, ter sido definido e
incluIdo na DIA, urn extenso nürnero de med idas de rninimizaçao e de cornpensacão.
iii) POe em Causa Classificação da UNESCO

A UNESCO foi charnada a pronunciar-se, norneadamente, por uma queixa, formalizada pela
Quercus, contra a construcao do AHFT, alegando os impactos negativos sobre a paisagern
do Alto Douro Vinhateiro (ADV), classificado como Património da Humanidade.
Apesar de fazer parte do Piano Nacional de Energia de 1989 e do piano da Bacia
Hidrografica do Douro de 1999, o projecto desta barragem não havia sido mencionado no
processo de candidatura do Bern a Património da Humanidade. 0 Estado Português apenas
notificou a UNESCO após solicitacão em 2010.
Sublinhe-se que esta barragem não será a prirneira a construir dentro, ou próxima, da zona
ciassificada como Patrirnónio da Humanidade. Será a nona. As barragens de Crestuma,
Carrapatelo, Bagaüste, Valeira, Pocinho, Bemposta, Picote e Miranda fazem parte da
identidade do Alto Douro Vinhateiro e permitem a navegabilidade do Douro, corn
consequente aurnento de visitas turIsticas.
O impacto do projecto hidroeléctrico do Foz Tua sobre o Bern Classificado pela UNESCO é de
apenas 2,9 ha, de uma area total de 24.60 0 ha, ou seja, corresponde a 0,0118% da area total
do Bern class ificado.
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O paredão da barragem e a albufeira estão fora da zona classificada, ainda que inseridas na
zona tampáo. Apenas a central de produçao e as linhas de transporte eléctrico se situam
dentro das fronteiras do Bern ADV.
Entre 30 de Juiho e 3 de Agosto de 2012 foi constitulda uma Missão conjunta
WHC/ICOMOS/IUCN. A Missão visitou o AHFT e posteriormente produziu urn relatório

-

recebido pelo Governo Português em Outubro de 2012 e, portanto, posterior ao alegado
reiatório enviado pela Requerida

a

UNESCO em 2012. Nele a Missão conclui que “...de

acordo corn a inforrnacao disponibilizada pelas diferentes Jon tes, a construção do AHFT, de
acordo corn o projecto revisto, sugere ter urn irnpacte reduzido sabre o Valor Universal
Excepcional do bern [isto é, sobre a Alto Douro Vinhateiro], assirn corno sabre a sua
integridade e autenticidade. As principals caracterIsticas e atributos desta regido agrIcola e
yin Ii ateira, corn terracos corn videiras, não forarn afectados”.
O relatório refere, ainda, que a barragern tern urn impacto visual reduzido quer ao nIvel da
paisagem, quer ao nIvel do processo vitivinicola e aplaude a opção tornada em construir a
central eléctrica enterrada, soiucao que é considerada tecnicamente adequada.
Importa, neste ponto, referir, a adopção

par

parte da EDP de urn novo projecto da Central e

Subestacao, da autoria do Arquitecto Souto Moura, que preconiza o enterrarnento do átrio
da Central e do EdifIcio de Apoio, abandonando-se a projecto original em que estes
elementos detinitivos surgiam

a superticie.

Ainda no que concerne a aspectos paisagIsticos ha que sublinhar que a Reiatório de Missão
da UNESCO suscitou a apresentacão de um ‘Landscape Master Plan (LMP)’, que traduzisse
urn piano geral compreensivo e hoiIstico para toda a area intervencionada peio AHFT e sua
envolvente, sob forma de zonamento, que tivesse em conta, entre outros aspectos, que nao
apenas a das comunidades vegetais, os efeitos visuais da zona de construçäo do
aproveitarnento a partir do rio Douro, as questöes de mobilidade (coma por exemplo, o
projecto para a linha ferroviária do Tua desactivada), etc.
Para cumprir esta recomendaçao a EDP apresentou em Dezembro de 2012 o Piano Geral da
Paisagem da Zona de Construcao do AHFT em Patrirnónio Mundial ADV (Landscape Master
-

Plan), desenvolvido para a Bacia Visual Significativa da Zona de Construcao do AHFT
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O LMP rnereceu a concordância da UNESCO, que

por tel-

considerado que este Piano dava

resposta adequada aos comentários, conciusöes e recornendacoes do Relatório da Missão,
assumiu que a construçäo do AHFT não punha em causa a autenticidade e integridade do
bern ADV e assim, o seu valor universal excepcional (OUV).
Posteriormente o Comité Mundial da UNESCO, na terceira sessão que decoi-reu no Camboja
entre 16 a 27 de Junho de 2013, adoptou a decisão que compatibiliza a Barragern de Foz
Tua corn o Douro Patrirnónio Mundial, tendo requerido que o Estado Português continue a
impiernentar as recomendaçoes feitas pela rnissão conjunta no acirna citado relatório.
Alegacáo 6
urn atentado ambiental. A albufeira de Foz Tua destruirá irreversivelmente solos
agrIcolas e habitats ribeirinhos raros, porá em risco espécies ameacodas e protegidas,
criará riscos adicionais de erosão no litoral devido a retençao de areias, e provocará
inevitavelmente a degradacáo da qualidacle da água.”
Mais urna vez o argumento ignora o procedimento de AlA a que foi submetido o AHFT, bern
como o extenso nérnero de medidas de minirnizacão e de compensação incluIdas na DIA.
Todo o processo de concepcao e irnplementaçao das medidas compensatórias está a ser
acompanhado corn a assessoria de peritos universitários de reconhecida competência quer
a nivel nacional quer internacional, nomeadamente através da assessoria prestada pelo
MIT Portugal, pelo Centro de Investigaçäo em Biodiversidade e Recursos Genéticos
(CIBIO), pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e pelo ISCTE- Instituto
Universitário de Lisboa.
No que diz respeito aos supostos danos causados pelo AHFT em rnatéria de utilizacao dos
solos, irnporta considei’ar o seguinte:
a) A area total de terreno que foi desmatada e alterada, em resultado das actividades e
trabalhos já executados pela construção do AHFT, corresponde ao conjunto das areas
estritamente necessárias a intervencionar quer pal-a implantacao dos elementos
definitivos de superficie do Aproveitamento (como por exemplo, acessos, barragem,
central e subestaçäo, tomada de água, restituição, posto de observação e controlo, etc.),
quer pela implantaçao de elementos temporários e areas de apoio

a obra (como sejam,

acessos de trabaiho, escombreiras e estaleiros diversos industriais e sociais), em
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confonnldade corn o Projecto aprovado.
b) 0 irnpacte gerado nas teas afectas a zona de construçAo do aproveitarnento constitul
urn irnpacte expectável e tido corno certo,
natureza e dlrnensAo serneihantes

a

a sernelhança do que ocorre ern obras de

do AHFr. Ele fol identificado e avallado nos

procedirnentos previos, requeridos, de anélise de irnpacto arnbientai e considerado
corno rnitlgávei no que respeita as teas afectadas ternporarlarnente pela obra.
c) Corn o objectivo de minirnizar o irnpacte gerado nas teas afectas a zona de construçAo
do aproveitarnento, tot entregue, de acordo corn a DIA e no ârnbito do RECAPE do
AIIFT (Reiatórlo de Conforrnidade Arnbientai do Projecto de Execuçao), o Projecto de
RecuperaçAo Ambiental e IntegraçAo Paisagistica (PRAIP) (Elernento n
2 17- RECAPE),
sob forrna de Projecto Base. Esse docurnento expilcita as principals estratéglas de
IntervençAo e soluçOes tlpológlcas (de rnodeiaçAo do terreno e tratarnento vegetal)
adoptadas. No Infclo de 2011 o PRAIP fol reforrnuiado ern sede de RECAPE (2°
Adltarnento ao RECAPE, Marco de 2011), por forrna a dar curnprlrnento a aspectos
referidos no parecer da CornlssAo de Avaliaçao.
d) No ârnblto do RECAPE do AHFF e respectivos adltarnentos, forarn previstas na zona de
construçAo do AHFT, diversas rnedidas corn vista a conservaçäo e recuperaçao de flora
e habitats sensfvels e corn valor conservaclonlsta, norneadarnente:
• o estabelecirnento de Areas de AfectaçAo interdita”, consignadas corno
condidonarnento pan a fase de construçAo da obra;
•

Pianos de IntervençAo nas teas a Jusante da Barragern, pan a fase de
construção e expioraçao do aproveitarnento, que tern corno alvo assegurar a
conectividade ecológlca, e rnanter ou recuperar o estado de conservacfto
favorávei dos habitats naturals, das cornunidades de leitos de theta e das
cornunidades rupfcoias terrnófilas (onde se Inclui, entre outras acçOes, o
controlo de espécies exóticas invasoras);

•

a IrradicaçAo de Espécles Invasoras na Zona Infestada (teas detectadas e
identificadas na zona de construçAo do AHFT, a jusante da barragern Opuntla
-

sp., Aflanthus aitissirna, Arundo donax), corn a consequente rnanutençAo do
coberto vegetal original de revestirnento do solo.
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Mais recentemente, foi desenvolvida uma versão mais actualizada do PRAIP. Esta versão foi

a Comissão de Avaliacao em Juiho de 2012 e ainda nesse ano, integrou o conjunto
documentos remetidos a UNESCO, na sequência do Relatório de Missão Conjunta da

entregue
de

UNESCO acima referida.
Na fase de Estudo de Impacte Ambiental foram, como exigido, avaliadas eventuais
consequências na qualidade da água do rio Tua, que tal como sucede nos principais
afluentes, está a ser monitorizada desde 2009, em 18 pontos diferentes.
Ao longo da exploraçao da barragem, a qualidade da água será monitorizada pela
manutenção do programa de Monitorizacão dos Recursos HIdricos e estão previstas
medidas de actuaçäo destinadas a prevenir ou corrigir a ocorrência de fenórnenos pontuais
de degradacao, possIveis de acontecer em longos perlodos de seca.
Será também realizado urn programa de desmatacao da albufeira (em fase de preparação)
que visa reduzir a carga de matéria orgânica na futura albufeira.
Para a avaliaçao dos irnpactes dos Recursos HIdricos Superficiais decorrentes da
implementacao do AHFT foi adoptada uma abordagem teórico-prática, concordante com a
definiçao das prioridades da UE para o processo de AlA, tendo por base: a recoiha e análise
bibliográficas de artigos e documentos cientIficos em matéria de qualidade de água em
albufeiras de centrais hidroeléctricas; o tratarnento, análise e avaiiação de dados de
monitorização de uma série de 10 a 20 anos para albufeiras existentes na região forte do
Pals; dados anuais relativos aos volumes bombados e turbinados, as afluências naturais e o
volume total e ütil da albufeira; análise cruzada e articulada da componente qualidade de
água e ecossisternas aquáticos.
Em termos gerais,

e

sabido que a qualidade dos cursos de águas naturais

-

águas ióticas

depende principaimente das caracterIsticas ciimáticas e geológicas da bacia de drenagem,
sendo que a constituicão de uma albufeira, ao reter e armazenar a água

-

águas lênticas

-

provoca, inevitavelmente, urna alteraçao da qualidade da água, ao nIvel fIsico, qulmico e
bioiógico.
Atendendo a que se trata de uma aibufeira corn uma capacidade relativamente pequena (106
3 de volume total), cuja água será renovada corn muita frequência devido as
hm
caracterIsticas e caudal

próprio

do rio Tua, nao se prevêem efeitos significativos sobre a

qualidade da água; acresce ainda o efeito esperado do Piano de Ordenamento da Aibufeira
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deste empreendimento visa precisamente, entre outros fins, a salvaguarda, protecção e
gestäo da água da albufeira.
De referir ainda que, no âmbito das obras de construçao, todas as captacöes de água e
descargas de águas residuais foram licenciadas e estäo a ser cumpridas todas as obrigacOes
legais constantes das respectivas licenças.
Para além disso, será possIvel utilizar a água da aibufeira para outras utilizacoes que não a
produção de electricidade as quais ficarão previstas no Piano de Ordenarnento da Albufeira,
conforme aprovação das autoridades oficiais competentes
Alegacão 7
urn atentado sociaL
1) A barragern será ofim this cornunidadesjá empobrecidas do Tua, e rnais urn golpe nas
perspectivas de desenvolvimento de Trás-os-Montes, pela perda da mobilidade
ferroviária e de produtos turIsticos valiosos corno os desportos de águas bravas e a
ferrovia de montanha. ii) Criar urn emprego permanente no turismo é 11 (onze) vezes
mais barato que urn ernprego na barragern. As migaihas espaihadas pela EDP nunca
cornpensarão a destruicão dos valores e identidade desta rnaravilhosa região.”
i) A barragem será o fim das comunidades já empobrecidas do Tua
Este argumento está ionge de se basear na realidade cornprovávei.
Durante a construção haverá uma ocupacao media de 800 trabalhadores directos na obra,
durante 5 anos, esperando-se vir a atingir 1.000 pessoas no pico da obra. No que respeita a
trabaihadores indirectos, a EDP estima que serão criados cerca de 3.000 postos de trabaiho,
A mobiiizacao destas pessoas pela obra proporcionará, por sua vez, o desenvolvirnento de
actividades de apoio, especialmente na restauracão e alojarnento.
Os 4.000 postos de trabaiho, directos e indirectos, criados durante
construção, são

Os cinco

anos de

a expressão de urn importante contributo da barragem para a dinamizaçao

da economia local, mas todos concordarn que não se tratam de empregos duradouros, nern
resultarn de novas formulas de estimulo

a

sociedade e

a

econornia. Essa é, no entanto, a

missão essencial da Agência de Desenvolvirnento do Vale do Tua, para o efeito constitulda, a
quem competirá dinarnizar e desenvolver projectos e de idelas, de obter recursos para os
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financiar e de fomentar formas de “governance local” capazes de inspirar novas atitudes no
Poder Local.
A ADRVT, apesar de ter apenas cerca de urn ano de funcionamento, já herdou urn conjunto
de programas, algumas ideias e muitas iniciativas que a Fundacao EDP e a EDP entretanto
foram criando no território. Muitas delas acabararn por ser transformadas em obrigacOes
legais, por exemplo:
• A criacao de emprego na região corn programas de em preendedorisrno, para o qual está
cativado urn valor de 700 mil euros; o Programa junior Achievernent, como rnedida de
fixação dos jovens na regiäo através da sua capacitação para o empreendedorismo, que
já vai na terceira edição.
• 0 Centro Interpretativo do Vale do Tua, no valor de 2,5 rnilhöes de euros, a localizar-se
na estaçäo do Tua e integrado na “nova oferta” construlda a partir da mobilidade
turIstica, que inclui a parte substancial da Linha ferroviária que nao será tocada pela
albufeira.
• 0 Parque Natural Regional que está a ser concebido para, sirnultaneamente,
salvaguardar a natureza e biodiversidade e potenciar o turismo rural, natureza e
náutico, e que tern

a partida garantido urn orcamento rnfnimo de 525 rnil euros por ano.

Neste ârnbito está prevista a certificacao de produtos da região corn a criaçao de uma
marca de Denominacão de Origem Protegida (DOP), abrindo oportunidades de mercado
para o desenvolvimento dos produtos regionais e artesanais onde o turismo poderá dar
urn irnpulso significativo.
• A Integraçao de Foz Tua, através de projecto já realizado pelo arquitecto Souto Moura e
de uma obra original de urn artista plástico corn projeccão internacional, no Circuito de
Arte e Arquitectura (Pritzker Prizes) de Barragens EDP no Douro.
• A recuperaçäo do patrirnónio arqueológico nos 5 concelhos abrangidos pela albufeira,
no valor de 1,58 milhöes de euros.
• A requalificaçao das acessibilidades em tomb da futura albufeira, no valor de 2,4
rnilhöes de euros.
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• Outros prograrnas de combate

w

a desertificação interior, corno é o caso do prograrna dos

Novos Povoadores, que já trouxe farnIlias das cidades litorais para Alfândega da Fe
(Sabor) e Alijó (Tua).
• 0 investimento social, norneadarnente através do programa EDP Solidária Barragens
(apoio a projetos sustentáveis, prornotores da meihoria da qualidade de vida de pessoas
socialmente desfavorecidas e integracão de cornunidades em risco de exclusão social) e
das Orquestras Geracao (integracao social de crianças e jovens em risco de exclusão
social, através do ensino da rnisica clássica) já constituIdas em Mirandela e Murca, bern
como em Arnarante.
Este tern sido urn dos aspectos mais distintivos e inovadores da intervenção que está a
acontecer no Tua urna vez que corn o lançarnento destes projectos e iniciativas pretende-se
contrariar a longa tendência de regressão dernografica e social de Trás-os-Montes e Alto
Douro. São prograrnas orientados para a criacão de oportunidades e para a mudanca de
atitudes colectivas, mais do que para a subsidiacao e o apoio financeiro avulso.
Embora se possa pensar que não ha empreendedores numa economia regional tao frágil, o
que é facto é que a realidade o tern desmentido. Os programas de empreendedorismo
implernentados nas regioes do Sabor e Tua Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murca,
-

Vila Flor, Alfandega da Fe, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mogadouro e Torre de
Moncorvo

-

forarn decisivos para o aurnento da capacidade empreendedora local. Nestas

regiöes foram realizadas 10 Jornadas Municipais de Ernpreendedorisrno que envolveram
mais de 100 entidades e onde participararn mais de 1200 pessoas entre empresários e
potenciais empreendedores. Adicionalmente forarn realizados quatro grandes eventos de
entrega de Prérnios

EDP Ernpreendedor Sustentável, que premeiarn as rnelhores

ideias/negocios e duas conferências “Ernpreendedorismo e dinarnizacão das econornias
locais e “Exportar Trás-os-Montes e Alto Douro’, que reforcarn o compromisso assumido
corn estas regiOes.
As

rnedidas

de

fornento

do ernpreendorismo

respeitantes

aos

quatro

prograrnas

concluldos ate 2013, nas regiöes do Sabor e Tua, permitirarn a forrnacao de 325
empreendedores, a criacão de 156 novas empresas e de 203 novos postos de trabalho na
região e gerando urn volume de negócios expectável superior a 14,5 milhöes de euros.
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No que concerne, exclusivamente

a regiao abrangida por Poz Tua, a primeira edicAo

do

programa de empreendedorismo teve a adesAo de 157 participantes, permitlu o arranque de

44 novos projectos de negócio a crlaçäo de 57 novos postos de trabalho na reglAo e irâo
gerar urn volume de negócios expectável superior a 3,5 rnilhOes de euros. A segunda ediçAo
encontra-se já em curso. Os Recursos tinanceiros estâo garantidos pela existência da
Barragern. As várias iniciativas de natureza econórnica, ambiental, social, cultural a
desenvolver no ârnbito da DeclaracAo de Impacte Amblental (DIA) do AHPT implicarn
investirnentos locals da EDP na ordem dos 60 milhOes de euros. Na fase de exploracAo, e
durante todo o perfodo da concessAo, a Agenda receberá 2,2% das receitas liquidas geradas
anualmente pela barragem, podendo assim alavancar outras fontes de financiamento para
projectos próprlos.
Todo este Investimento nAo faria sentido pan a EDP se a vontade das pessoas que vivem na
reglAo Mo fosse tida em conta e, por isso, a primeira coisa que fez MI ouvi-las.

A opinião pübllca generalizada das comunidades sobre este projecto é favorével, existindo
muitas expectativas sobre os impactos positivos que este aproveitarnento terá na economia
da reglâo, quer durante o perfodo de construçAo, quer posterlormente, quando em
exploraçAo, corn a aplicaçAo das medidas de compensacao ambientais previstas.
Segundo urn Inquérito realizado pelo ISCTE a 500 famfilas residentes nos cinco municfpios
do Tua, ainda antes do arranque das obras e dos programas socioeconómicos promovidos
pela FundaçAo EDP, apenas menos de urn terço da populaçao se rnanifestou contra a
barragem.
‘64%d. populaçlo Ioceldfavodvd
oulndifennabbarragem

1,i
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ii) “Criar emprego permanente no turismo é lix mais barato que 1 emprego na
barragem. As migaihas espaihadas pela EDP nunca compensarão a destruicâo dos
valores e identidade desta maravilhosa região.”

Para além de tudo o que foi dito anteriormente consideramos relevante comunicar que na
futura aibufeira de Foz Tua, e na sua area envoivente o Piano de Ordenamento de Albufeira
que está já em eiaboraçao, serão definidas regras de utiiizacao enquanto aibufeira de águas
püblicas.
A presenca da albufeira tornará possIvei o aparecimento de praias fluviais, de “marinas”,
bern como a navegabilidade de recreio, os desportos náuticos, a pesca desportiva e as
actividades baineares que contribuirão para o aumento dos atractivos iocais, nomeadamente
o turismo e o comércio, hoteiaria e restauracão. Ao nivel desportivo, modalidades como a
pesca, a vela, o remo e a canoagem beneficiam também da existência das albufeiras.
Existem muitos exempios em Portugal que comprovam que o aparecimento das aibufeiras
potenciou o desenvolvimento do turismo e dos desportos náuticos como são o caso de
Caniçada, toda a cascata Douro Nacional navegávei, Miranda, Castelo de Bode e Alqueva,
entre outras,
Adicionalmente, uma barragem por si so constitui uma obra de engenharia de exceiência, o
que a pode tornar também urn motivo de atraccão turIstica e educativa, A tItuio de exempio
refira-se que cerca de 40 mil pessoas visitam anualmente as barragens da EDP sem que haja
qualquer acção de marketing activa para este efeito e concretamente no ano de 2011, o
aproveitamento hidroeléctrico do Alto Lindoso foi visitado por mais de 15 mu pessoas.
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ALEGAcOEs PRESENTES NO MEMORANDO DA REUNIAO SUBSCRITORES COM A
COMISSAO PARLAMENTAR EM 10 OUTUBRO DE 2013
Para alérn das sete alegacoes feitas na Petiçäo n° 274/XII/2, os subscritores acrescentaram

novos argurnentos no Mernorando da reunião que tiverarn no dia 10 de Outubro de 2013
corn a Corn issão Parlamentar do Ambiente, Ordenarnento do Território e Poder Local a que
julgamos importante dar igualmente resposta.
1. “E urn atentado económico. Desde logo (I) é posta em causa a qualidade vitivinicola
desta secção do Alto Douro, devido ao serb risco de alteracOes microclirnáticas.
Desaparece totalmente a possthilidade de rentabilizar activos turIsticos de alto valor,
como os desportos de águas brancas, a ferrovia de montanha, urna futura ligação
ferroviário entre o Douro e Sanábria, o ecoturismo e o turismo cultural no vale do Tua.
Criar urn ernprego perrnanente em turisrno no vale do Tua é 11 (onze) vezes mais
barato que urn emprego na barragern. (ii) Repor a funcionalidade da linha do Tua
custaria rnenos de metade do que criar ofantasioso esquema proposto pela EDP e pela
Estrutura de Missäo do Douro.”
i)

“E posta em causa a qualidade vitivinIcola desta secção do Alto Douro”

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro avaliou os potenciais impactes da criação da
albufeira de Foz Tua na cultura da vinha e do olival. Esse estudo conclui que, a verificarern
Se, as alteraçoes provocadas pela nova albufeira nos nIveis da precipitacão e das
temperaturas serão muito reduzidos.
Poder-se-á verificar urn ligeiro aurnento da humidade nas zonas mais próximas da superfIcie
e deverá também diminuir a ocorrência de fenómenos como geada e picos de calor. Prevê-se
que a presença da albufeira tenha influência positiva na maturação da Vinha, mas deverá ser
dada atencão a prevenção de doencas como Mildio e OIdio.
Quanto a cultura do olival, a UTAD conclui que a qualidade do azeite produzido no vale sofra
uma ligeira meihoria. 0 ünico alerta é para que o ligeiro aurnento de fenOmenos de nevoeiro
possa dificultar a coiheita, mas apenas nas zonas mais próximas da superfIcie da albufeira.
Ta! corno recomendado no estudo, esté ser implementado urn programa de monitorizacao
do Clirna, processo já iniciado pela EDP que inclui a instalacao de 3 estacOes de
rnonitorizaçao clirnática e 9 sensores ambientais a colocar a diferentes cotas na envolvente
da albufeira, permitindo o seguirnento dos principais parâmetros climáticos.
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ii) “Repor a funcionalidade da linha do Tua custaria menos de metade do que criar o
fantasioso esquema proposto pela EDP e Estrutura de Missão do Douro”
Quanto

a

reposicão da mobiiidade ferroviária, cumpre referir que a EDP se cornprorneteu

desde o inIcio, em termos de apoio financeiro, em contribuir para o piano de mobilidade
10 miihOes de euros, que abrange o percurso desde a estacão ferroviária do Tua ate

corn

a cauda

da albufeira.

o

resto do piano, que contempla a recuperação da linha férrea existente entre a cauda da

albufeira e Mirandeia, está previsto ser coberto por fundos comunitários através de urna
candidatura a ser desenvolvida e apresentada pela ADRVT.
2.
“As estatIsticas mostrarn uma queda dos consurnos de energia prirnária e final
em Portugal desde 2005, e urna tendéncia de queda do consurno de electricidade desde
2007 (apenas corn excepcão do ano 2010)
rnuito antes da crise e dos seus efeitos;”
—

Os peticionários sustentam que o pressuposto de que

o

consumo de electricidade continua a

crescer é factualmente faiso e conceptuairnente errado e que existe

uma

queda no consumo

de electricidade desde 2007. Ora este argumento é contraditado pelos ii1timos dados das
Redes Energéticas Nacionais (REN) que abaixo se apresentarn
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De facto o consurno subiu sempre ate 2010 corn a excepção do ano 2009. Nos anos seguintes,
2011 e 2012, o consumo decresceu efectivarnente.
Essa a reduçao de consurno foi, também, verificada no resto da Europa e deveu-se, na sua
generalidade, a crise e contraccão econórnica ocorrida.
Essa dinâmica é de fácil visualizaçäo comparando directamente a variacäo do PIB (-1,3% em
2011 e -3,2% em 2012) corn as variaçöes do consumo eléctrico (-3,3% real em 2011 e -2.3
teOrica e -2,9% real em 2012, -3,6% teórica).
Para além disso acresce que no ano passado (2013) a tendência do consumo voltou a
inverter-se e subiu 0,2% face a 2012 segundo dados recentemente divulgados pela REN.
Importa referir que ha vários factores que podem induzir urn crescirnento do consurno em
Portugal e que não podem deixar de ser referidos. Em primeiro lugar, o consumo eléctrico
per capita português está 40% abaixo da media europeia. A convergência de Portugal para
urn nIvel médio de desenvolvimento em termos da UE, irnplicará tendencialmente urn
aurnento do consumo de electricidade mesmo que sejam implementadas polIticas vigorosas
de incentivo

a eficiência energética.

Ainda assim, e como se refere no próprio PNAEE, urna das vias mais relevantes para o
incrernento da eficiência energética passa pela electrificaçao do consumo que ainda que
conduza a urn aumento do consumo de electricidade conduzirá a importante reducao de
combustiveis fósseis (electrificacao dos transportes, aquecimento corn bombas de calor, etc).
3. “0 sistema eléctrico tern sido sobredimensionado, em parte devido as previsöes
grosseiramente optimistas de consumos futuros, em parte para favorecer o sector
eléctrico e da construcão. Esta é uma das causas do excesso de rendas eléctricas, que
ha muito deixaram de serjustificadas pela seguranca do sistema. Urn born indicador
é o Indice de cobertura, igual ao quociente entre a potência efectivamente disponIvel
no sistema produtor (considerado as restriçOes de cada central) e o pico de potência
pedido a rede. 0 valor de referenda deste indicador é 1,1, que respeita o duplo
objectivo da seguranca do abastecimento e do custo-eficácia. Esta meta foi
praticamente alcançada em 2008, mas desde então o In dice não pára de crescer (cf
4
Figura 5), prevendo-se que venha a ultrapassar 1,4 corn as novas barragens
—

vezes a reserva de potência necessária.”
0 sistema eléctrico tern que tel- obrigatoriamente capacidade de reserva ou seja, tern que
estar acima do valor de referência 1,1, pal-a que possa garantir a seguranca de
abastecimento ao consumidor.
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Por outro lado, é importante sallentar que o excesso de capacidade penaliza o promotor e

nunca o consumidor, na medida em que o preço médio de venda de electricidade em
mercado é inversamente proporcional ao mdice de cobertura.
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