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Reportagem

  PNBEPH tem como objectivo 

aproveitar o potencial hídrico de Portugal, 

diminuindo assim o uso de fontes de energia 

não renováveis e minorando a dependência 

energética externa. Segundo os dados 

da DGEG (Direcção-Geral de Energia e 

Geologia) Portugal utilizava, em 2005, 46% 

de seu potencial hídrico para geração de 

energia eléctrica; outros países da União 

Europeia, como a Alemanha e a Itália, 

aproveitam mais de 90% deste potencial. 

Assim, o PNBEPH visa que, em 2020, 70% 

do potencial hídrico seja aproveitado.

A estratégia do plano passa por reforços 

de potência de barragens já existentes 

e pela construção de novas barragens, 

nomeadamente as barragens de Foz Tua, do 

Baixo Sabor e de Ribeiradio-Ermida (Vouga).

A barragem de Foz Tua dista cerca de 

1,1 km da confluência entre o rio Tua 

(afluente) e o rio Douro, estando a margem 

direita inserida no concelho de Alijó, 
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1 | A estação do Tua.

2 | Mapa do Alto Douro Vinhateiro, sua Zona 

Especial de Protecção e a barragem do Tua.

© Regis Barbosa

3 | Obras em Foz Tua.

distrito de Vila Real, e a margem esquerda 

inserida no concelho de Carrazeda de 

Ansiães, distrito de Bragança. Além destes 

dois concelhos, os de Mirandela, Murça e 

Vila Flor serão abrangidos pela albufeira. 

Destacamos que a barragem está localizada 

em plena zona do Douro Vinhateiro, 

considerada Património da Humanidade 

pela Unesco. A EDP, dona da obra, prevê 

que a barragem comece a laborar em 

2016, no entanto, à data de hoje ainda 

resta construir uma parcela substancial 

do empreendimento. Está previsto um 

investimento de 370 milhões de euros, que 

resultará numa potência de 2 X 126 MW, 

e numa produção média anual de 667 GWh.

Também segundo a EDP, Foz Tua 

representará 6% da capacidade de 

produção energética hídrica nacional.

Mas, uma série de características do vale do 

Tua tornam a escolha da área da barragem 

especialmente polémica. O rio Tua faz parte 

da bacia hidrográfica do Douro e é formado 

pela junção de dois outros rios, o rio Tuela, 

rio internacional de pequenas dimensões, 

e o rio Rabaçal. Ambos confluem a 4 km 

a norte da cidade de Mirandela, num lugar 

conhecido por Maravilha. O Tua desenvolve-

-se pelos vales graníticos por dezenas 

de quilómetros, atravessa a cidade de 

Mirandela e, após passar pela Brunheda, 

entra no chamado Canhão do Tua. Nesta 

zona, a natureza encontra-se praticamente 

2

3

livre da pressão antrópica, e podemos 

encontrar uma grande diversidade faunística 

que inclui aves, anfíbios, insectos e répteis. 

Dentre as espécies que ali vivem incluem-se 

o melro d’água, o mexilhão de água doce e 

a lontra. A flora conta também com espécies 

importantes como o sobreiro, o freixo, o 

choupo e o amieiro. Ao findar o Canhão do 

Tua, o rio chega à sua foz, desaguando no 

Douro.
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Por outro lado, o património cultural também 

faz-se presente no vale do Tua, através da 

linha férrea, inaugurada em 1887 pelo rei 

D. Luís I, e que então ligava a linha do Douro 

a Mirandela. Somente em 1906 a linha 

chegaria a Bragança, mas durante décadas 

os comboios funcionaram. A partir dos anos 

90 a linha entrou em rápido declínio, sendo 

paulatinamente amputada, o que resultou no 

seu isolamento da rede ferroviária nacional. 

Para além da importância para a população 

local, o caminho férreo do Tua guarda 

um desaproveitado potencial turístico. De 

acordo com o projecto da barragem, uma 

parcela da linha ficará debaixo d’água.

Mas, ainda resta o Douro Vinhateiro, zona 

considerada Património Mundial pela 

Unesco em 2001, na categoria Paisagem 

Cultural Evolutiva e Viva. Implantado no 

complexo xisto-grauváquico pré-câmbrico, 

o Douro Vinhateiro tem uma particular 

importância devido à interacção entre o 

homem e a natureza. Ali desenvolveu-se 

desde o período romano a cultura da vinha 

e a produção do vinho. Ao longo do tempo 

este uso manteve-se e aprimorou-se.

Em meados do século XVIII o Marquês 

de Pombal fez da zona a primeira região 

vitivinícula a ser demarcada e regulamentada 

em todo o mundo. Assim, estamos perante 

um trabalho ancestral de adaptação do 
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espaço às necessidade agrícolas de tipo 

mediterrâneo, consubstanciada pelas 

encostas íngremes repletas de socalcos que 

constituem uma paisagem única. Destaca-se 

ainda a relação da cultura do vinho com 

a oliveira e a amendoeira. A produção de 

vinho continua até hoje, sendo famosas as 

denominações “Porto” e “Douro”, a que 

acrescentou-se a actividade turística, seja 

através da Rota do Vinho do Porto ou dos 

cruzeiros fluviais. Apesar disto, e como foi 

atrás citado, a barragem de Foz Tua localiza-

-se dentro da área considerada Património 

Mundial.  

Tudo isto tem motivado um intenso debate, 

que contrapõe de um lado a EDP e o 

governo (mais propriamente os dois últimos 

governos), e do outro lado movimentos 

ambientalistas e de defesa do património. 

Esta fricção resultou por via de uma 

denúncia feita pela Quercus (organização 

não governamental de ambiente) à Unesco, 

na alteração do projecto do edifício de 

aproveitamento hidroeléctrico de Foz Tua. 

Inicialmente, estava previsto que este 

edifício teria uma maior volumetria, o que 

gerava um maior impacto na paisagem. 

Após recomendações da Unesco, o 

arquitecto Souto Moura elaborou um 

projecto no qual o edifício passou a ser 

quase totalmente subterrâneo, adoptando 

ainda materiais e soluções tradicionais da 

região, como o granito, os socalcos e a 

oliveira. Através de um relatório a Unesco 

concluiu que a barragem não punha 

em risco a classificação do Alto Douro 

Vinhateiro, mas pediu um abrandamento nas 

obras, o que a EDP atendeu postergando a 

data de conclusão da barragem em um ano.

Entretanto, no dia 4 de Junho deste ano, 

a Plataforma Salvar o Tua, constituída por 

diversas organizações, denunciou ao governo 

e à Unesco uma série de incumprimentos por 

parte da EDP. Dentre os pontos levantados 

incluem-se a altura da barragem e da central, 

que seriam superiores ao anunciado, a 

linha de alta tensão que passaria pela zona 

protegida, a inexistência de uma estratégia 

cultural visível e diversas falhas no plano de 

mobilidade (em contrapartida à submersão 

de parte da linha do Tua). No que concerne à 

linha do Tua, o Movimento Cívico pela Linha 

do Tua faz eco às críticas. Não só refere  a 

importância da linha para o desenvolvimento 

local, como expõe a fragilidade do plano de 

mobilidade que prevê sucessivos transbordos 

entre a estação de Foz Tua e Mirandela.

Ainda assim, as críticas não se esgotam 

nos impactos da barragem. Pinto de Sá, 

professor no Instituto Superior Técnico, 

defende que a produção de electricidade 

das novas barragens não excede seu 

próprio consumo, já João Joanaz de 

Melo, professor universitário e dirigente do 

GEOTA (associação de defesa do ambiente 

aderente da Plataforma Salvar o Tua) refere 

que iniciativas de aumento da eficiência 

energética seriam mais baratas e mais 

eficazes.

Por outro lado, a EDP criou conjuntamente 

com os concelhos afectados (Alijó, Carrazeda 

de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor) a 

Agência de Desenvolvimento Regional do 

Vale do Tua. Trata-se de uma associação sem 

fins lucrativos que visa o desenvolvimento 

local através da valorização dos recursos 

tendo em vista a oportunidade surgida com 
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Um claro exemplo da polémica instaurada pela barragem na região do Tua é o Parque Natural Regional do Vale do Tua 
(PNRVT). O regulamento do novo parque foi publicado em Setembro de 2013, após as Assembleias Intermunicipais das 
Associações de Municípios da Terra Quente Transmontana e do Vale do Douro Norte deliberarem a criação do mesmo, 
tendo este sido avaliado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e sido alvo de discussão pública. Um 
acordo entre a Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (ADRVT), da qual fazem parte a EDP e os municípios 
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relativo ao Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua.

Entretanto, a Plataforma Salvar o Tua denunciou o processo de criação do PNRVT, considerando-o uma farsa. A associação 
referida apontou dois aspectos inconsistentes, nomeadamente a inexistência de divulgação sobre a proposta de regulamento 
e a ausência de um relatório de ponderação sobre os pareceres da consulta pública, aliás a própria Plataforma elaborou 
um parecer crítico na discussão pública. Além disto, chamou atenção ao facto de que no regulamento publicado não há 
75#+75*-)-*.-#)*("*$;6$#)"#-#)#)$'4(*-8#<=')&#)4#%5-*>#)4#)?-*#)&')"#-75*/)(*4&')#"*4#()$ %#&'()'()"+#4'()!54 $ "# ()&*)
'-&*4#!*4%')&')%*-- %@- 'A)B#!,9!)-*((#+%#)$'!)"-*'$5"#<=')75*)#)6($#+ >#<=')$#,*-?)#"*4#()#'()-*("*$% 8'()!54 $;" '(A))

7 8

9

4 | Obras em Foz Tua.

5 | Obras em Foz Tua: rebentamento de explosivos.

6 | A linha e o vale.

7 | Túnel da linha do Tua.

8 | A aldeia de Fiolhais, Carrazeda de Ansiães.

9 | O vale do rio Tua a montante das obras da barragem. 

Fotografias: Miguel Rocha

o Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz 

Tua (AHFT). A EDP conta com um fundo 

próprio para financiar a agência para além de 

uma parcela do Fundo de Conservação da 

Natureza oriundo do AHFT.

Enquanto o debate prossegue, a barragem 

avança e fica no ar qual a melhor estratégia 

de desenvolvimento para uma região 

potencialmente tão rica mas esquecida 

* Artigo redigido ao abrigo do antigo acordo 

ortográfico.

O Parque Natural Regional do

Vale do Tua


