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O caso das novas barragens e as alternativas
João Joanaz de Melo | Professor na Universidade Nova de Lisboa, dirigente do GEOTA
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o sector público a situação é
igualmente desastrosa. Durante décadas, o
Estado aprovou investimentos de montantes
elevados, frequentemente com pagamentos
diferidos dezenas de anos recorrendo às
parcerias público-privadas (PPP), a maioria
contratada de tal forma que todos os riscos
financeiros ficaram do lado do Estado.
Frequentemente o Estado desprezou a
relação custo-eficácia dos projectos, ou
mesmo a sua necessidade ou utilidade. Os
resultados: uma rede de auto-estradas em
que cerca de 1 000 km (quase 40%) seriam
substituídas com vantagem por IC muito
mais baratos; dez estádios para o Euro 2004
quando cinco teriam bastado; um aeroporto
de Beja que recebe dois voos por semana;
uma renovação ruinosa do parque escolar,
apostando em tecnologias energívoras;
um Programa Nacional de Barragens
inútil e danoso; além de outros projectos
megalómanos como a 3.ª travessia do Tejo,
o TGV Lisboa-Porto ou o novo aeroporto de
Lisboa, que felizmente não avançaram.
Se somarmos estes investimentos inúteis ou
desproporcionados, públicos e privados, o
montante do desperdício é da mesma ordem
de grandeza do resgate financeiro que o
Estado Português foi obrigado a solicitar.

Por outras palavras, uma das principais
causas da crise económica e orçamental foi
o investimento cego no sector da construção
e obras públicas.
O caso do Programa Nacional de Barragens
é paradigmático. O investimento previsto é
de cerca de 3 600 M€ (milhões de euros),
mas o custo real para os consumidores-contribuintes no horizonte das concessões
(75-80 anos) irá ascender a cerca de 15 000 M€.
Este custo brutal para as famílias e empresas
é totalmente inútil, por várias ordens de
razões:
a) As metas oficiais do Programa eram
7 000 MW de potência instalada, dos quais
2 000 MW de bombagem hidroeléctrica.
Ora, com os reforços de potência aprovados
em barragens existentes, já atingimos
respectivamente 7 020 MW e 2 500 MW;
b) A electricidade produzida nas novas
barragens custará cerca de 120 € / MWh:
mais do dobro da média do mercado,
cinco vezes mais caro que nos reforços
de potência, dez vezes mais caro do que
investimentos em eficiência energética;
c) O consumo de electricidade em Portugal
tem vindo a cair, com duas causas principais:
de 2007 a 2011, ganhos de eficiência
alcançados com a modernização tecnológica
e investimentos modestos no uso racional da
energia; desde 2011, pelo efeito combinado
do aumento de preço da electricidade (que
incentivou mais medidas de poupança) e à
crise que reduziu a actividade económica.
O último efeito será invertido quando a
crise aliviar, mas os outros não; há uma
aprendizagem estrutural do sistema;
d) A tecnologia fotovoltaica está em
expansão graças à rápida redução de
custos, e levará a um novo paradigma de
rede, assente no produtor-consumidor ou
“prosumer”;
e) A política europeia de promoção da
eficiência energética, fomento de soluções
custo-eficazes e melhoria das interligações,
reduz as necessidades de potência de
reserva.
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1 | O fim da linha? Depende de nós.
A centenária ferrovia de montanha foi
desmantelada do km 3 até à estação do
Tua, para facilitar as obras da barragem.
A plataforma mantém-se, pelo que será
relativamente fácil repor a linha.
2 e 3 | O rio e a linha do Tua: uma paisagem
única com uma acessibilidade única.
4 | Rio Tua: um dos expoentes do rafting
e da canoagem de águas brancas em
Portugal, um activo turístico utilizável
durante quase todo o ano.
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A solução para o Programa de Barragens
é só uma: cancelá-lo. O caso mais crítico
é a barragem de Foz Tua, onde as obras já
começaram. Contrariamente às lamúrias
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os consumidores-contribuintes parar agora a
obra, do que deixá-la avançar e pagar o custo a
posteriori. Foz Tua representaria apenas 0,1%
da energia do País, a um preço exorbitante que
se traduzirá num encargo de 650 € por família,
ou um acréscimo de 2% na factura eléctrica.

“
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Em comparação com outras obras
públicas, as novas barragens têm ainda o
ónus de causar impactes negativos muito
significativos:
a) O impacte social é claramente negativo,
acelerando o despovoamento em regiões já
deprimidas. Este efeito é evidente na quebra
das actividades de raiz local, associadas
ao rio, aos terrenos agrícolas e a elementos
culturais estruturantes que são afogados
pela inundação. No passado constatámos
este fenómeno na maioria das grandes
barragens, e ele já se observa no Baixo
Sabor e em Foz Tua. A breve animação
económica decorrente do movimento
durante as obras não passa de um fogacho
que, ao terminar, deixa a região mais pobre
que antes;
b) O impacte ecológico é devastador,
destruindo solos, paisagens e ecossistemas
já raros, pois a maior parte dos nossos
grandes rios já estão artificializados. Este
efeito é especialmente grave na bacia
do Douro, onde se localiza a maioria das
novas barragens. Temos ainda um efeito
negativo da retenção de sedimentos,
com o agravamento da erosão costeira,
uma ameaça grave no nosso litoral,
especialmente na região Norte. Temos já
a lamentar a destruição ilegal do vale do
Sabor, sítio da Rede Natura 2000; e estamos
perante a ameaça da destruição dos vales
do Tua e do Tâmega;
c) Exemplos trágicos da devastação do
património cultural são a destruição do
Santuário de Santo Antão da Barca e a
inundação dos importantíssimos sítios
arqueológicos da Ribeira do Medal e da
Quinta do Crestelo, no Baixo Sabor. Segue-se a centenária linha ferroviária do Tua,
ameaçada pela barragem de Foz Tua;
d) A destruição da estrutura social local e do
património natural e cultural representam a
perda de activos económicos na agricultura
e turismo, condenando estas regiões
ao abandono e à pobreza. As verbas
distribuídas com alarde pelas empresas
eléctricas, que iludem alguns autarcas,
não são mais do que esmolas efémeras,
incapazes de quebrar o ciclo da pobreza.
A solução para o Programa de Barragens
é só uma: cancelá-lo. O caso mais crítico
é a barragem de Foz Tua, onde as obras já
começaram. Contrariamente às lamúrias
oficiais, é cerca de 20 vezes mais barato
para os consumidores-contribuintes parar
agora a obra, do que deixá-la avançar
e pagar o custo a posteriori. Foz Tua
representaria apenas 0,1% da energia do
País, a um preço exorbitante que se traduzirá
num encargo de 650 € por família, ou um
acréscimo de 2% na factura eléctrica.
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5 | Estado actual das obras em Foz Tua,
observadas de montante: a oval amarela
assinala as obras já realizadas; o trapézio
vermelho indica a dimensão futura da
barragem, se for permitida a sua conclusão.
6 | Simulação do impacte visual da barragem
de Foz Tua, observada do vale do Douro.
Esta imagem consta no relatório do ICOMOS
para a UNESCO em 2011, que denunciava o
impacte inaceitável da barragem sobre o Alto
Douro Vinhateiro. As imagens do impacte
visual foram omitidas em documentos
posteriores da UNESCO que aceitariam a
“compatibilidade” com o argumento que a
barragem (de 108 m de altura e 270 m de
largura no coroamento) seria “pouco visível”.
7 e 8 | O triste estado de duas velhas
locomotivas a vapor da linha do Tua. Noutros
países, máquinas como estas foram repostas
em serviço, sendo valorizadas como
atracção turística e ajudando a viabilizar as
ferrovias de montanha tradicionais.

É sintomático que a Plataforma Salvar o Tua
(www.salvarotua.org) integre já mais de uma
dezena de quintas produtoras de vinho do
Porto e do Douro, empresas de animação
turística, associações de desenvolvimento
local e clubes de desportos de natureza,
merecendo ainda o apoio de figuras públicas
de destaque: todos eles têm consciência que
o caminho para o desenvolvimento nestas
regiões não passa pelas novas barragens,
mas pelo aproveitamento inteligente dos
valores únicos locais.

. A requalificação urbana. Renovar 80% da

Outra questão recorrente é o futuro do
sector da construção em Portugal. A crise
penalizou duramente o sector, que estava
grosseiramente sobredimensionado e
distorcido. Se o imobiliário convencional e
as obras públicas faraónicas acabaram, o
que sobra? Há dois mercados onde vale a
pena apostar, implicando uma qualificação e
especialização do sector:

Haja discernimento das autoridades, e do
próprio sector da construção, para avançar
num caminho com potencialidades reais
para o futuro

primeira habitação, de classes de qualidade
energética C e D para B, representa um
investimento, útil, de 50 000 M€;
. A mobilidade ferroviária. Da rede moderna
de norma europeia ERTMS (com prioridade
para as ligações Caia-Poceirão-Sines-Lisboa, já contratualizadas com a UE), às
redes de metro e eléctricos urbanos, esta
é a melhor forma de melhorar a eficiência
energética dos transportes e reduzir a
dependência energética do País.

*

Artigo redigido ao abrigo do antigo
acordo ortográfico.

8

P&C Nº56 | Janeiro > Junho 2014 |

43

