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PARTE CONSIDERANDOS

Os sgnatarios da nciativa legislativa em apreço vêm requerer a suspensão das obras

da barragem do Tua com o principal argumento de que “esta barragem não é
necessária para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Barragens e Pequena
Hídricas (PNBEPH)”, invocando que “estes objectivos foram já ultrapassados com os

reforços de potência em curso”.

É ainda acrescentado que “o reforço de potência das barragens existentes teria”

alegadamente “um custo por kWh cinco vezes inferiores às novas barragens”

Também é argumentado que a barragem da Foz do Tua afeta uma zona de condições

paisagísticas únicas que é a o Douro Vinhateiro e que terá merecido uma reparo da

UNESCO a título da inclusão desta unidade paisagística na “lista de Património da
Humanidade”, “exigindo contrapartidas para a construção da barragem de forma a
manter o estatuto atribuído”.

São ainda referidos alguns efeitos sobre a qualidade da água, o ecossistema e a
biodiversidade, afetando igualmente a linha de caminho-de-ferro e o seu potencial

turístico e uma área de produção de vinho da Região Demarcada do Douro.

Por outro lado, segundo o último relatório da Direcção-Geral de Energia e Geologia, as
importações energéticas mantêm um peso de 6,9% no PIB em linha com o valor de
2012 e que é o mais alto desde 2006, segundo os dados oficiais publicados pela DGEG.

Refere ainda aquele relatório que, considerando o balanço da fatura energética total
(ou seja, subtraindo às importações o valor que Portugal conseguiu exportar), o saldo
importador em matéria de energia assumiu uma melhoria com um valor equivalente a
3,8% do PIB, abaixo dos 4,3% de 2012, caindo a fatura energética nacional para o valor
mais baixo dos últimos três anos.

Com efeito, apesar de ter aumentado as importações de petróleo, Portugal conseguiu
em 2013 desagravar a sua fatura energética, que recuou 12,8%, para 6,23 mil milhões
de euros, beneficiando de um aumento nas exportações de refinados, com destaque
para o gasóleo, assinalando-se ainda a exportação de eletricidade, que sextuplicou,
passando de 21 para 125 milhões de euros entre 2012 e 2013.

De acordo com as estatísticas publicadas pela DGEG, as importações portuguesas de
produtos petrolíferos em 2013 até subiram 3%, para 9,49 mil milhões de euros, mas
essa subida foi compensada por uma queda de 35% na importação de eletricidade
(que custou 257 milhões de euros em 2013), bem como pela queda em torno de 30%
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a mportaçàa de carvão A redução de 6,49 Ga importação de gas atuaÍ tambem

deu um contributo reIeante.

Acresce um conjunto de esclarecimentos contido em parecer da Agéncia Portuguesa

do Ambiente enviado à CAOTPL a proposito da Petição referida nesta iniciativa,

adiantando que Portugal aproveita atualmente cerca de 46% do potencial

economicamente viável enquanto a maioria dos países com recursos hídricos

relevantes na UE já explora mais de 80% do potencial hidroelétrico, e referindo ainda

que:

“A energia produzida por recurso ao PNBEPH e que inclui esta barragem evitará

a emissão de 570 mil toneladas de CO2 por ano.”

“O desenvolvimento integrado das energias hídríca-eólica constitui a base do

sistema energético português para os próximos anos, sem o qual a segurança

energética nacional, as metas ligadas às emissões e os objectivos de energias

renováveis ficarão comprometidos.”

“A única solução para o aproveitamento da energia eólica, que de outro modo

seria perdida, é através de nova capacidade hídrica reversível, com capacidade

de bombagem, como prevista no PNBEPH.”

O PNBEPH não pode ser visto isoladamente de outras medidas que resultaram

da análise de alternativas disponíveis como o Plano de Acção para a Eficiência

Energética, cujo objectivo era então atingir uma redução de 10% do consumo

de energia final em 2015 (+20% do que o objectivo Europeu para esse período).

Todos os reforços de potência que eram técnica e economicamente exequíveis,

foram considerados no âmbito do PNBEPH.

“A área de vinha (atributo nuclear da classificação da UNESCO) do Alto Douro

Vinhateiro Património Mundial não é afectada pela barragem do Tua.”

“O PNBEPH assentou numa perspectiva de desenvolvimento económico e social

integrado e sustentável, dando grande prioridade À salvaguarda dos valores

ambientais, os quais assumiram especial relevo na selecção dos melhores locais

a desenvolver.”

O troço com maior extensão da Linha Ferroviária do Tua, com cerca de 32 Kms

não é afectado, e situa-se entre Brunheda e Mirandela. O troço que é afectado

é de diminuta utilização pela população, nível turístico com pouca expressão,
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padecendo ainda um acentuado problema de ‘egurança que levou inclusve ao
seu encerramento vánas vezes.

A garantia da mobilidade das populações locais e de turistas foi sempre
assumida como premissa do lançamento do concurso para a construção, bem
como a exploração de novas potencialidades a nível de actividade e de turismo
e locais.

PARTE II - OPINIÃO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER

O signatário do presente Relatório reserva a sua opinião para o debate em Plenário, a
qual é de resto de elaboração facultativa nos termos do n.2 3 do artigo 137.2 do
Regimento da Assembleia da República.
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PARTE III CONCLUSÕES

O projeto de lei em apreço, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de

Esquerda, nos termos do artigo 167. da Constituição da República Portuguesa e do

118, do Regimento da Assembleia da República, que consubstanciam o poder de

iniciativa da lei, é subscrito por oito Deputados, respeita e reúne os requisitos

constitucionais, legais e regimentais, pelo que está em condições de ser agendado para

apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, reservando os grupos

parlamentares as suas posições e respetivo sentido de voto para o debate nessa sede.
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PARTE IV ANEXOS

Em anexo a nota técnica elaborada pelos serviços ao abrigo do disposto no artigo 13t2

do Regimento da Assembleia da República, bem como parecer da APA remetido à

CAOTPL Comissão 11 da AR.

Palácio de 5. Bento, 4 de junho de 2014

O Deputado autor do Parecer O Presidente da Comissão

(Bruno Coimbra) (Pedro Pinto)
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álise au a os factos a tuações e reahdades respeitai es

Os Depu ados do Bloco de Es ue na apresen a um oro e o de Te com a fi alidade de s sperdc a ras da

Barragem de Foz Tua

Argumentam os autores da nicativa legislativa que a construção desta barragem não é necessána para o

cumprimento das metas do Piano Nacional de Barragens e Pequenas Hídricas (PNBEPH) e que a barragem

afeta uma zona de condições paisagísticas úncas o Douro Vinhateiro a qual está incluída na lista de

Patrtrnóno da Humanidade da UNESCO A UNESCO alertou á Portugal para os impactos da construção

desta barragem, havendo o risco de ser retirado a essa unidade paisagística o estatuto de Património da

Humanidade Acrescentam ainda o argumento de que o próprio PNBEPH admite que “probabilidade de

ocorrência de eutrofização é elevada com impacto na qualidade da água do rio Tua, no ecossistema e na

biodiversidade bem como no seu uso humano Para além disso os proponentes afirmam que a barragem virá

a afetar a linha de caminho-de-ferro do Tua, uma das mais belas da Europa, com enorme interesse

paisagístico e turístico, inundará a unidade termal de Caldas de Carlão, poderá ameaçar a qualidade das

águas das Termas de S Lourenço e irá submergir uma importante área de produção de vinho inserida na

Região Demarcada do Douro Como argumento final, os autores referem que a EDP. responsável pela

barragem. não cumpriu várias das contrapartidas inerentes à construção da barragem pelo que a

renegociação das contrapartidas não executadas iria reduzir a um custo muito baixo ou mesmo nulo a

paragem imediata das obras

Assim, é apresentado um projeto de lei com três artigos, sendo que no primeiro se define o objeto da iniciativa

legislativa, no segundo se determina a suspensão das obras e no terceiro se fixa o prazo de entrada em vigor

para o dia seguinte ao da publicação.

N. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e

do cumprimento da lei formulário

• Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais

A iniciativa é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nos termos do artigo 167 0 da

Constituição da República Portuguesa e do 118.° do Regimento da Assembleia da República, que

consubstanciam o poder de iniciativa da lei Trata-se de um poder dos deputados, por força do disposto na

alínea b) do artigo 1560 da Constituição e na alínea b) do n.° 1 do artigo 4 0 do Regimento, bem como dos

grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.° 2 do artigo 180.° da Constituição e da alínea f)

do artigo 8.° do Regimento

É subscrita por oito Deputados. respeitando os requisitos formais previstos no n.° 1 do artigo 119° e nas

alíneas a), b) e c) do n.° 1 do artigo 124 ° do Regimento. relativamente às iniciativas em geral, bem como os

previstos no n ° 1 do artigo 123 ° do referido diploma, quanto aos projetos de lei em particular Respeita ainda

os limites da iniciativa impostos pelo Regimento, por força do disposto nos n°s 1 e 3 do artigo 120 °

Projeto de Lei n.° 5111XN13.a (BE)

Comissão de Economia e Obras Públicas (6)
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Quanto à e iada em vigo da i ciatva er aso de ap ovação terá luga o d a seguï iLC ao da sua
pubNcação. nos termos do artigo 3 °

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes

Enquadramento legal nacional e antecedentes

A Constituição da República Portuguesa, no seu alínea m), consagra como uma das
“Incumbências prioritárias do Estado a adoção de “uma política nacional de energia, com preservação dos
recursos naturais e do equilíbrio ecológico, promovendo, neste domínio, a cooperação internacional”.

O regime de implementação do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencïal Hidroelétrico
(PNBEPH)2- aprovado em 7 de dezembro de 2007 - foi estabelecido pelo

no âmbito da execução da política ambiental e energética do Governo.

Este diploma aplica o artigo 93.° (Disposições transitórias sobre a constituição das administrações das
regiões hidrográficas”) do , que estabeleceu o “regime da utilização
dos recursos hídricos” e foi regulamentado através do , do Ministro
do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, que criou a estrutura de
coordenação e acompanhamento da implementação do PNBEPH, e do

da Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, que integrou no domínio público do Estado
bens expropriados no âmbito do (‘Cria um regime especial
aplicável às expropriações necessárias à concretização dos aproveitamentos hidroeléctricos do Programa
Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH) e dos aproveitamentos hidroeléctricos
de Ribeiradio-Ermida, no rio Vouga, e do Baixo Sabor, no rio Sabor”).

O PNBEPH constitui um importante elemento da política energética nacional na sequência das metas
atribuídas a Portugal para o ano de 2020 pela Diretiva n.° ,do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 23 de abril de 2009, relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis, no que
se refere à produção de energia com origem em fontes renovàveis, bem como para a redução da dependência
energética nacional e ainda para a redução das emissões de CO (índice 2).

Porém, uma vez que, em caso de aprovação, a iniciativa deverá ter custos, e em obediência ao disposto no n.2 2 do
artigo 167.2 da Constituição (com correspondência no n.2 2 do artigo 12O. do RAR), sugere-se a alteração da norma de
vigência de forma a fazer coincidir a entrada em vigor com a aprovação do OE posterior à sua publicação.

2 Mais informação sobre o PNBEPH disponível

Projeto de Lei n.° 5111X1113.a (BE)

Comissão de Economia e Obras Públicas (6.9
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- que .ec.omendo a Governo ue disoonibize ‘nforrnacãO sobre a

resoosta que o Estaco português deu na sequênca ca noofcaçãc ca Ocmssão Europea reaOva ao

PNBEPH e a . que determinou a edefincão

dos prazos para a finalização aa construção cas nfraeszruturas relativas aos aprcveitamentos ndrOelétrcos

mc uidos no Programa Naciona de Barragens de Elevado Potencia Hidroe étrico.

A nformação solicitada no âmbito da Resolução da Assembleia da República n.° 41/2010, de 12 de maio. teve

omo base uma série de denúncias recebidas pela Comissão Europeia ‘CE), por parte de Organzações Não

Governamentais, solicitando a realização de um estudo independente sobre o assunto, o que deu origem ao

Sobre esta matéría. importa ainda mencionar que os Deputados Portugueses ao Parlamento Europeu José

Manuel Fernandes e Mansa Matias colocaram duas questões à CE ( . de 4 de novembro de 2010. e

de 8 de novembro de 2010). tendo sido elaborada urna , a 4 de janeiro de 2011.

por parte do Comissário Europeu do Ambiente, Janez Potoõnik

O PNBEPH encontra-se sujeito a um processo de Avaliação Ambiental. em conformidade com o

(“Estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados

planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna as Diretivas nos. , do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho. e , do Parlamento Europeu e do Conselho,

de 26 de Maio”), com as alterações introduzidas pelo .. (“Estabelece

deveres de divulgação de informação relativa á avaliação ambiental, e procede à primeira alteração ao

Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de Junho”).

Em concretização do Programa do Governo e das Grandes Opções do Plano para 2013, aprovadas pela

no quadro da 5,a Opção “O Desafio do Futuro - Medidas setoriais

prioritárias”, na parte respeitante ao “Mercado de energia e política energética”, foi aprovada a

que definiu o “Plano Nacional de Ação para a Eficiência

Energética para o período 2013-2016” e o “Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis para o

período 2013-2020.”

A .
. estabeleceu o regime de atribuição de incentivos à garantia de

potência disponibilizada pelos centros electroprodutores ao Sistema Elétrico Nacional, aplicando o artigo 33.°

do ç
. que desenvolveu os “princípios gerais relativos à organização e

ao funcionamento do sistema elétrico nacional (SEN), aprovados pelo

regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício das atividades de produção, transporte,

distribuição e comercialização de eletricidade e à organização dos mercados de eletricidade.”

Esta Portaria, que prevê [artigo 10°, alínea b)J a atribuição de subsídios a fundo perdido às empresas elétricas

que sejam parte em contratos de implementação do PNBEPH celebrados ao abrigo do artigo 3.° do Decreto-

Lei n.° 182/2008, de 4 de setembro. e tenham obtido a respetiva licença de produção até 31 de dezembro de

2013. foi desenvolvida pela - . . .. que definiu o “regime de verificação da

disponibilidade dos centros electroprodutores”.

No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela - (“Estabelece as

bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural”), o Governo aprovou o

que estabeleceu o “procedimento de classificação dos bens

imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de proteção e do plano de pormenor de

Projeto de Lei n.° 51 11X1113.a (BE)

Comissão de Economia e Obras Públicas (6.a)



IV lniciatvas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria

• Iniciativas legislativas

Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislabvo e da atividade parlamentar venficou-se que
neste momento, não exste qualquer incativa versando sobre dênbca matéria

- Petições

Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar verificou-se que,
neste momento, não existe qualquer petição versando sobre idêntica matéria.

V. Consultas e contributos

• Consultas facultativas

A Comissão poderá, se o entender, suscitar a pronúncia da EDP, da QUERCUS e da Agência Portuguesa do
Ambiente.

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua
aplicação

Em caso de aprovação, a presente iniciativa deverá ter custos para o Orçamento do Estado, uma vez que da
suspensão das obras por motivo alheio ao empreiteiro pode resultar o direito a uma indemnização, a ser paga
pelo dono da obra, ou seja, pelo Estado. Porém, a falta de informação concreta sobre a matéria impede
qualquer juízo mais aprofundado nesta sede.

Projeto de Lei n° 511IXIII3 (BE)

Comissão de Economia e Obras Públicas (6.9





José Rua

De: Orlando Jose Borges [orlando. borgesapambiente. pt]
Enviado: segunda4eira. 5 de Maio de 2014 11:41
Para: Comissão 1? CAOTPL XII
Cc: Nuno Lacasta
Assunto: FW: Petiçào Foz Tua
Anexos: MEMO TUA ARdoc

Ex. Senhor Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenarnento do Território e Poder Loca!
Dr. António Ramos Preto
Conforme o solicitado por Of 79/CAOTPL, de 11042014, junto remeto a V Ex, em anexo os esclarecimentos e as
informações, relativas à Petição Manifesto pelo Vale do Tua, que em tempo oportuno elaborei, na qualidade de ex-
Coordenador do Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico,
Com os melhores cumprimentos,
Orla ndo Borges

De: Orlando Jose Borges
Enviada: segunda-feira, 24 de Março de 2014 12:44
Para: Alexandre Simões
Cc: Nuno Lacasta; Inês Diogo; Ana Teresa Perez
Assunto: Petição Foz Tua

Conforme Despacho do Sr. Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, de 10/3/2014 sobre Of
24/CAOTPL-AR de 31/1/2014, foi-me solicitada a colaboração para prestar informações, a pedido da Assembleia da
República, sobre a Petiçãon2274/Xll/2, enquanto ex-Coordenador do Plano Nacional de Barragens de Elevado
Potencial Hidroelétrico, (PNBEPH).
Para os devidos efeitos, junto em anexo memorando com os esclarecimentos, relativos as às questões colocadas na
petição.

Com os melhores cumprimentos,

Orlando Borges
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MEMORANDO
2014, Março 24

Assunto: Petição-Manifesto pelo Vale do Tua

Para: Conselho Diretivo da APA, no âmbito da solicitação da comissão de
Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local da Assembleia
da República.

Resumo: Por Despacho do Sr. Vice-Presidente da Agência Portuguesa do
Ambiente, de 10/3/2014 sobre OfQ 24/CAOTPL-AR de 31/1/2014, foi-
me solicitada a colaboração para prestar informações e
esclarecimentos, a pedido da Assembleia da República, sobre a
Petição nQ274/Xll/2, enquanto ex-Coordenador do Plano Nacional
de Barragens de Elevado Potencial Hidroelé trico. (PNBEPH)

Os signatários desta petição defendem a paragem imediata das obras em Foz Tua, antes que
sejam cometidos danos irreparóveis sobre um patrimônio de inestimável valor social, ecológico
e económico, parte da nossa herança cultura! e identidade nacional.” e apresentam sete razoes
para parar a construção da barragem de Foz Tua:

1 Razão: “Não cumpre os objetivos. Foz Tua faz parte do Programa Nacional de Barragens, que
produziria no, seu conjunto 0,5% da energia gasta em Portugal, (3% da eletricidade), reduzindo
apenas 0,7% das importaçc3es de energia e 0,7% das emissões de gases de efeito de estufa. Foz
Tua contribuiria com uns míseros 0,1% da energia do País.”

12 Esclarecimento

O PNBEPH teve por objetivo aproveitar o significativo potencial hidroelétrico nacional ainda por
explorar, através do estabelecimento de rigorosos critérios de seleção dos locais para
implantação de novos grandes aproveitamentos hidroelétricos. Portugal explora atualmente
apenas cerca de 46% do potencial economicamente viável, quando a maioria dos países com
recursos hídricos relevantes na União Europeia já explora mais de 80% do seu potencial
hidroelétrico e os países com maior crescimento na energia eólica já alcançam aproveitamentos
superiores a 90% do respetivo potencial.

Para dar cumprimento à Diretiva das energias renováveis Portugal necessita deveria
incrementar a percentagem de energia por estas fontes. O aumento de produção de
eletricidade baseada em fontes renováveis só é viável em larga escala, através de centrais
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hidroelétncas e parques eóiicos. Os aproveitamentos hidroelétricos, corno Foz Tua, têm uma
capacidade que falta aos outros centros de produção baseados em energias renováveis: podem
armazenar energia potencial nas respetivas albufeiras, podendo ainda ser equipados com
significativas reservas de potência, o que permite um apoio importante para a manutenção dos
atuais níveis de garantia de abastecimento do sistema elétrico. Foz Tua disporá também de
equipamento de bombagem, o qual permitirá utilizar a energia eólica do período da noite
(quando normalmente existe mais vento) para voltar a colocar no reservatório superior a água
que já tinha produzido energia durante o dia. Este mecanismo gasta evidentemente energia,
mas fá-lo num período em que o objetivo principal é equilibrar o diagrama de cargas, evitando
sobrecustos de exploração do sistema electroprodutor. Ou seja, teoricamente este
aproveitamento hidroelétrico poderia globalmente gastar mais energia, do que a que vai
produzir, e feitas as contas desta forma, poderia até ter um valor negativo. A avaliação destes
empreendimentos, tem pois que ser feita pela sua importância na garantia do abastecimento,
sua inserção no sistema elétrico nacional, pela sua valia económica e não simplesmente pela
percentagem de energia produzida.

O Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua, utilizará recursos endógenos/nacionais, quer na
sua implementação quer na sua exploração, e entrará em competição direta com alternativas
baseadas em energias de origem fóssil, reduzindo as necessidades de importação de energia e
reduzindo o défice externo, com claros benefícios a nível económico, social e ambiental.
A energia produzida diretamente pelos aproveitamentos do PNBEPH, com o respetivo
percentual de contributo de Foz Tua, evitará globalmente a emissão de 570 mil toneladas de
C02 por ano. Se considerarmos o cenário de não construção das barragens e admitindo que se
colocam em causa o desenvolvimento de cerca de 3.400MW de nova capacidade eólica, que
terá de continuar a ser satisfeita por recursos fósseis, teríamos não um aumento de 0,5Mt C02
mas sim um aumento de emissões de aproximadamente 4MtCO” eq, por ano, ou seja cerca de
6,7% das emissões verificadas em 1990.

Admitia-se que, para o sistema elétrico nacional continuar estabilizado seria necessário dispor,
de aproximadamente 1 MW hidráulico por cada 2MW eólicos, os novos aproveitamentos do
PNBEPH, com uma potência de 2 458 MW, permitindo a operação estável de aproximadamente
5 000 MW eólicos. De acordo com as informações da REN, cada MW eólico produz em média
2,4 GWh/ano. Nestas condições, a potência eólica viabilizada pelos aproveitamentos do
PNBEPH produziriam em média 12 000 GWh/ano. A construção dos aproveitamentos do
PNBEPH permitiriam então a produção não apenas dos 1 300 GWh/ano próprios, mas de um
total de 13 300 GWh/ano, o que corresponde a cerca de 32% da produção elétrica nacional
total verificada em 2008 (41 000 GWh) e a 74% da produção renovável de 2008 (18000 GWh).
Quanto maior for o potencial de exploração conjunta destas formas de energia, maior será a
redução do consumo de combustíveis fósseis — sobretudo de fuelóleo — nas centrais térmicas
existentes. O desenvolvimento integrado das energias hídrica-eólica constitui a base do sistema
energético Português para os próximos anos, sem o qual a segurança energética nacional, as
metas ligadas às emissões e os objetivos de energias renováveis ficam claramente
com prometidos.
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2 Razão: Nào é necessáría. As metas do Programa já foram ultrapassadas com os reforços de
potência em curso: a curto prazo disporemos no total de 7020 MW hidroelétricos instalados (o
Programa pretendia alcançar os 7000 MW), dos quais 2510 MW equipados com bombagem (o
Programa previa chegar a 2000 MW), sem nenhuma barragem nova”.

22 Esdarecimento

Quando da elaboração do PNBEPH, o aumento da capacidade prevista, da energia hidroelétrica
incluía a construção de novos aproveitamentos; reforço de potência em aproveitamentos
existentes e a construção de aproveitamentos reversíveis, rias duas componentes anteriores.

Na primeira componente incluíam-se 2000MW nos novos aproveitamentos do PNBEPH e ainda
os aproveitamentos já previstos anteriormente: Baixo Sabor, no rio Sabor, com 170 MW e
Ribeiradio, no rio Vouga, com 70 MW, que possibilitam uma produção adicional de cerca de
400 GWh/ano. Estes eram valores estimados, que poderiam ser potenciados nos projetos a
concurso, como veio a acontecer, mesmo com menos empreendimentos.

O reforço de potência de aproveitamentos existentes incluía os aproveitamentos do Douro
Internacional - Miranda 11(194 MW), Picote 11(246 MW) e Bemposta 11(191 MW) -, os
aproveitamentos do sistema Cávado-Rabagão - Venda Nova 11(91 MW), Venda Nova III (736
MW), Salamonde 11(204 MW) e Paradela 11(318 MW) - e ainda a nova central de Alqueva 11(260
MW).

Os novos empreendimentos, e os reforços de potência dos aproveitamentos do Cávado
Rabagão bem como Alqueva II seriam equipados com grupos reversíveis. Todo o sistema
assentou fortemente na base hídrica e eólica e sobretudo numa visão integrada das duas
tecnologias.

Quando da elaboração do PNBEPH, previa-se, a instalação de 5700 MW de capacidade eólica
(no final de Junho de 2009 encontravam-se operacionais 3 148 MW), sendo complementada
mais tarde por, pelo menos, 2 000 MW de capacidade hídrica em novos aproveitamentos. Para
o cumprimento das metas de 2020 previa-se ainda necessário elevar a capacidade instalada em
energia eólica até aos 8 500 MW.

Admitindo-se uma situação de instalação da potência eólica que estava prevista, num cenário
de não realização do PNBEPH o sistema elétrico nacional enfrentaria uma probabilidade de
27,5% de haver excesso de produção eólica nos períodos de vazio (baixo consumo). Essa
probabilidade poderia subir para valores entre os 40 e 50% em situações extremas de regime
hidrológico húmido e vento forte, A única solução para o aproveitamento da energia eólica, que
de outro modo seria perdida, é através de nova capacidade hídrica reversível, com capacidade
de bom bagem, como prevista no PNBEPH.

‘3



AGENC A
PORTUGUESA
DC AMBIENTE

3 Razão: “É cara. As novas barragens, se avançarem, custarão cerca de 16 000 milhões de
euros, que os cidadãos vão pagar na fatura elétrica e nos impostos — uma media 1600 euros
por português. Com estas barragens, durante os 75 anos das concessões, as famílias e empresas
pagarão uma eletricidade 10% mais cara (em cima dos aumentos já prevístosj, o favor das
empresas elétricas, das grandes construtoras e da banca”.

32 Esclarecimento

Os investimentos previstos no PNBEPH são os seguintes:

Foz-Tua- 340 Milhões de Euros a suportar integralmente pela EDP

Gouvães- 400 Milhões de Euros a suportar integralmente pela lberdrola

Alto Tâmega- 140 Milhões de Euros a suportar integralmente pela lberdrola

Daivões- 150 Milhões de Euros a suportar integralmente pela lberdrola

Fridão- 240 Milhões de Euros a suportar integralmente pela EDP

Alvito- 268 Milhões de Euros a suportar integralmente pela EDP

Girabolhos- 360 Milhões de Euros a suportar integralmente pela Endesa

Estes investimentos de cerca de 2 mil milhões de euros, só para estas 7 barragens (este valor
não inclui os cerca de 650 milhões de euros já pagos ao Estado, nem os investimentos e as
contrapartidas decorrentes dos EIA, nem os pagamentos recebidos e a receber pelo acerto de
cotas definidas em DIA) são total e integralmente da responsabilidade das empresas privadas
que ganharam os concursos para a construção das barragens, e que ainda deram
contrapartidas financeiras ao Estado.

Se considerarmos todos os aproveitamentos hidroelétricos (Sabor, Ribeiradio, reforços de
potência etc.) o valor global dos investimentos totalmente privados em curso ou a realizar,
ronda os 5.000 Milhões de Euros, e as contrapartidas já dadas ao Estado foram superiores a
1.500 Milhões de Euros.

Não houve qualquer empréstimo, subsídio ou financiamento do Estado. Também não foi
objeto de qualquer financiamento de Fundos Comunitários, sendo totalmente infundadas e
incorretas as referências feitas aos investimentos, à subida dos preços da eletricidade e a
indexação destes custos ao Estado, e a responsabilidade do seu pagamento diretamente as
famílias e empresas.
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4 Razão t-1á alternativas melhores. Todos os objetivos de política energética podem ser
cumpridos de forma muito mais eficaz e mais barata com opções alternativas, destacando-se
duas medidas; (1) investimentos em eficiência energética, com custo por kWh 10 (dez) vezes
menor que novas barragens; e (ii) reforço de potência das barragens existentes, com custo por
kWh 5 (cinco) vezes menor que novas barragens”.

4Esdarecimento

A justificação desta razão, parece intuir que quando da elaboração do Plano de Barragens, não
foram consideradas opções alternativas e outras medidas. Mas a verdade é que quando da
execução do PNBEPH, ao mesmo tempo e no âmbito da Política Energética Nacional foram
feitas análises das alternativas disponíveis, através da implementação de um conjunto de
medidas integradas e complementares e não exclusivamente através do PNBEPH, embora este
tenha um contributo muito importante. Destaco o lançamento do Plano Nacional de Ação para
a Eficiência Energética, cujo objetivo era então atingir uma redução de 10% no consumo de
energia final em 2015 (+20% do que o objetivo Europeu para esse período) e que se previa que
fosse reforçado para se atingir a meta de eficiência energética para 2020 (20-20-20).

Foram ainda, complementarmerite ao PNBEPH, lançadas outras medidas designadamente:

-Desenvolvimento diversificado de outras tecnologias renováveis, embora numa capacidade
muito inferior à hídrica e eólica. Foram desenvolvidos projetos emblemáticos nas seguintes
tecnologias: solar fotovoftaico, biomassa, biogás, biocombustíveis, ondas, geotermia e
concentração solar; projetos-piloto de smart grids e smart meters;

-Atribuição de quatro licenças para centrais termoelétricas a gás natural num total de 3320
MW; substituição das centrais termoelétricas a fuel por novas tecnologias mais eficientes e com
menores emissões de C02 e a substituição por biomassa de uma fração de 5 a 10 % do carvão
utilizado nas duas centrais a carvão.

-Promoção da microgeração, com a instalação de 75 000 sistemas de produção distribuída de
eletricidade até 2015 (165MW) e a instalação de água quente solar em edifícios existentes (em
1 em cada 15 edifícios existentes, meta para 2015);

-Promoção do novo modelo de mobilidade elétrica (veículo elétrico).

Relativamente aos reforços de potência, foram considerados no âmbito do PNBEPH, (descritos
e identificados no 2 comentário) todos os que eram técnica e economicamente exequíveis,
nomeadamente os reforços de potência de aproveitamentos existentes no Douro Internacional
- Miranda II, Picote e Bemposta II -, os aproveitamentos do sistema Cávado-Rabagão - Venda
Nova li, Venda Nova III, Salamoride 11 e Paradela II - e ainda a nova central de Alqueva lI.
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5 Razão. “É um atentado cultural. A albufeira de Foz Tua destruirá a centenária linha
ferroviária do Tua, um vale com poisagens naturais e humanizadas de rara beleza, com elevado
valor patrimonial e turístico, e põe já hoje em causa a classificaçào do Alto Douro Vinhateiro
como Patrimônio da Humanidade”.

52 Esclarecimento

O Vale do Tua e o Alto Douro Vinhateiro Património Mundial são unidades de paisagem
distintas. A primeira possui valor patrimonial natural. A segunda é uma paisagem cultural,
vinhateira, classificada como Património da Humanidade, de valor excecional.

A barragem do Tua e respetiva albufeira localizam-se, em 99,99%, fora do Alto Douro
Vinhateiro Património Mundial. Há órgãos da barragem (entre os quais, a central e a
subestação) que se localizam dentro da área classificada do Alto Douro Vinhateiro, que
abrange 24.600hectares. A área de implantação desses órgãos afeta 2,9 hectares, o que
corresponde a 0,00012 por cento da superfície total do Património da Humanidade. Trata-se,
assim, de uma intervenção que gera Impactos num espaço contido e pontual da área
Património Mundial.

A área de vinha (atributo nuclear da classificação da UNESCO) do Alto Douro Vinhateiro
Património Mundial não é afetada pela barragem do Tua.

O Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua gera evidentemente impactos significativos no
Vale do Tua, mas essa ponderação de fatores (culturais, sociais, económicos e ambientais) foi
feita por uma Comissão Técnica Independente, em sede de AIA após ampla discussão pública.

Na Declaração de Impacte Ambiental, está constituída uma Comissão de Acompanhamento
Ambiental da obra, que é composta por ehtidades nacionais, regionais e locais, que tem como
objetivo a verificação do cumprimento das medidas de minimização e de compensação do
projeto. Em particular, cabe a esta Comissão de Acompanhamento acompanhar a execução
do projeto de arquitetura e integração paisagística dos órgãos da barragem e do Plano de
Recuperação Ambiental e Integração Paisagística, que respondam a preocupações
manifestadas pela UNESCO.

Pelos motivos que atrás resumidamente se expõe considera-se não existir razões que
conduzam a um processo de revisão da classificação do Alto Douro Vinhateiro como
Património Mundial, que constitui um importante compromisso internacional da sua proteção
patrimonial e um fator Insubstituível de desenvolvimento económico e da promoção externa
do Douro como destino de excelência.
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6 Razão: É um atentado ambientai, A albufeira de Foz Tua destruiró irreversivelmente solos
agrícolas e habitats ribeirinhos raros, porá em risco espécies ameaçadas e protegidas, criara
riscos adicionais de erosão no litoral devido à retenção de areias, e provocará inevitavelmente a
degradação da qualidade da água”.

6 Esclarecimento

O PNBEPH assentou numa perspetiva de desenvolvimento económico e social integrado e
sustentávei, dando grande prioridade à salvaguarda dos valores ambientais, os quais
assumiram especial relevo na seleção dos melhores locais a desenvolver. De facto, para além
dos necessários estudos de engenharia e avaliações económicas, a referida seleção baseou-se
numa metodologia de avaliação ambiental estratégica, inovadora a nível mundial no âmbito do
planeamento hidroelétrico, a qual incluiu a análise sistemática, a nível nacional, de todas as
alternativas possíveis, dando concretização a uma metodologia incentivada como boa prática a
nível internacional e assim reconhecida nos documentos técnicos de orientação produzidos no
âmbito da União Europeia

Assumido e justificado que foi, do ponto de vista energético, a necessidade de construir
aproveitamentos hidroelétricos houve que atender também às Diretivas ambientais face aos
impactes significativos que a implantação destas infraestruturas sempre têm.

Para tal, e pela primeira vez, foi elaborado um estudo que permitiu avaliar 25 locais potenciais
considerando não só a produtibilidade energética mas também os impactes ambientais e
socioeconómicos. Do resultado da análise efetuada e atendendo à Avaliação Ambiental
Estratégica foram selecionados 10 aproveitamentos, considerados como os que apresentavam
um menor impacte ambiental, sendo que nem todos estariam no grupo dos mais atrativos, em
termos de rentabilidade de produção energética. No caso concreto de Foz Tua, foi um dos
selecionados, entre outros fatores, por não se sobrepor a nenhuma área protegida ou de sítio
de interesse comunitário, para a proteção e conservação da natureza. Ainda assim a AAE
determinou um conjunto de medidas de minimização no sentido de dar resposta aos impactes
identificados, nomeadamente atendendo ao disposto na Diretiva Quadro da Água e dos
estudos a realizar nas etapas posteriores, para salvaguarda da qualidade da água. Uma das
ponderações passou também, pela seleção destes empreendimentos a montante de barragens
já existentes (no caso de Foz Tua, tem até à foz as barragens de Crestuma, Régi.ia e Carrapatelo)
para minimizar a retenção de sedimentos. No caso desta barragem do Tua, o impacto na erosão
do litoral, é praticamente nulo, ou mesmo inexistente.

Importa reforçar, que aprovação do PNBEPH e da Avaliação Ambiental Estratégica (que tiveram
uma discussão pública prévia) não constituíram uma aprovação tácita da barragem de Foz Tua.
A concretização de Foz Tua dependeu ainda de um Estudo de Impacto Ambiental específico, da
emissão de uma Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada no âmbito dos
respetívos procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), assim como da verificação
do integral cumprimento das condicionantes impostas pela Diretiva Quadro Água para novas
modificações das massas de água.
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7 Razão: “É um atentado social A barragem será o fim das comunidades já empobrecidas do
Tua, e mais um golpe nas perspetivas de desenvolvimento de Trás-as-Montes, pela perda da
mobilidade ferroviária e de produtos turísticos valiosos como os desportos de águas bravas e a
ferrovia de montanha. Criar um emprego permanente no turismo é 11 (onze) vezes mais barato
que um emprego na barragem. As migalhas espalhadas pela EDP nunca compensarão a
destruição dos valores e identidade desta maravilhosa região”.

72 Esclarecimento

O troço da linha ferroviária do Tua que é afetado pela barragem é entre a estação da
Brunheda até à Foz do Tua (15,9 km). O troço com maior movimento entre Mirandela e a
Brunheda (32,0 km) não é afetado. No troço afetado a utilização pelas populações locais era
muito diminuto e a nível turístico tinha pouca expressão, mas para além de deficitária, o
grande problema é a sua falta segurança (atendendo ao traçado da linha férrea) que levou ao
seu encerramento, várias vezes. A garantia da mobilidade das populações locais e de turistas
foi sempre uma premissa assumida desde do lançamento do concurso, visando ainda explorar
novas potencialidades que poderiam existir a nível da atividade do turismo.

O projeto de Mobilidade, selecionada em sede de RECAPE e já apresentado pelo
concessionário do AH de Foz Tua, mereceu a concordância dos autarcas:

Segmento Turístico:

• Ligação ferroviária entre Mirandela e Brunheda, que implica a requalificação da linha numa
extensão de 32,0 km;

• Ligação fluvial entre Brunheda e a barragem, prevendo-se a construção de quatro cais
(barragem, Amieiro, 5. Lourenço e Brunheda);

• Ligação rodoviária entre a barragem e Tua, através de minibus.

Mobilidade Quotidiana:

• Ligação ferroviária entre Mirandela e Brunheda, implicando, de igual modo, a requalificação
da atual linha;

• Ligação rodoviária entre a Brunheda e a estação do Tua, através de autocarro, num percurso
o mais aproximado possível das localidades que eram servidas pela linha ferroviária entre
Brunheda e o Tua. Para as estações que não serão servidas diretamente por esta alternativa,
prevêem-se seis paragens intermédias.

A nível da criação de empregos pela construção dos aproveitamentos hidroelétricos que
integram o PNBEPH, foram estimados os seguintes valores:

• N.2 de empregos diretos - 1000 (média/ano) por aproveitamento.
• N. de empregos indiretos - 2 a 2,5 vezes o n.2 de empregos diretos (média/ano) por
aproveitamento. Temos a informação por parte da EDP, que para o aproveitamento em curso
para Foz Tua, poderão ser criados direta e indiretamente 4000 empregos.
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Orlando Borges - Agência Portuguesa do Ambiente, 24 de Março de 2014

Os signatários desta petição defendem, também que deve ser “ revogada a Portaria
n251/2012, que prevê a atribuição de 300 milhões de euros de subsídios a fundo perdido às
empresas elétricas, para construir novas barragens”.

Esarimeto

Desde1995 omo DL82/95e 27 çje
Energia {CA), o DL 240/2004 de
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