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NOTA DE ABERTURA

Nos tempos em que a vida é comandada pela evolução da doença descoberta em 2019 

e que, por isso, ficou conhecida por COVID-19, a qual é provocada pelo SARS-CoV-2, 

o novo vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Coronavírus – 2), a realização de visitas 

técnicas poderá parecer descabida e estará muito comprometida devido à incerteza que 

paira sobre a existência de condições que, na data prevista, permitirão (ou não) a sua 

realização, facto que não só ajuda a explicar o reduzido número de inscritos nestas visitas 

mas também pode comprometer a sua realização.

Apesar dessa incerteza, entendemos manter a edição dos respetivos guias e a realização 

de algumas delas, não só porque as visitas técnicas fazem parte integrante dos Congressos 

de Riscos, desde a sua primeira edição, em 2009, mas também e sobretudo porque a 

realização de trabalho de campo permite observar in loco diversas manifestações de riscos, 

tornando-se mais fácil perceber as causas que estiveram na origem das manifestações 

nesses locais e, ao mesmo tempo, analisar as várias consequências que delas resultaram.

Tendo, desde já, consciência de que duas das visitas previstas não se irão realizar, 

por condicionalismos logísticos resultantes das suas caraterísticas, e de que circunstâncias 

fortuitas, decorrentes da conjuntura COVID-19, também poderão levar ao cancelamento 

das outras três, mesmo assim entendemos avançar com a publicação dos respetivos guias, 

dado que se, porventura, não puderem servir para auxiliar na orientação dessas visitas, pelo 

menos ficarão como documentos de trabalho que serão úteis tanto para os interessados 

nos temas em apreço como para quem pretenda conhecer melhor estes territórios que 

foram objeto de manifestações de diferentes tipos de risco.

Reconheço que produzir os guias nestas circunstâncias excepcionais exigiu aos autores 

um empenho ainda maior do que o habitual e, por conseguinte, não posso deixar de 

lhes estar muito grato pelo esforço adicional que a elaboração deste guia representou. 

Espero que esse empenho possa ser compensado com a materialização das visitas técnicas 

e, deste modo, sejam úteis aos participantes, cumprir assim o principal objetivo para que 

foram produzidos.

Coimbra 8 de setembro de 2020

                                                                                  Luciano Fernandes Lourenço
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PercursO e hOrÁriO

ITInErary and sChEdulE
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08:30 – Saída de Coimbra (Largo D. Dinis) (fig.1);
Departure from Coimbra (Largo D. Dinis) (fig. 1);

09:30 - 11:00 – Paragem 1 (Barragem da Aguieira);
Stop 1 (Aguieira Dam);

11.30 - 13:00 – Paragem 2 (Central Termoelétrica a Biomassa Florestal de Mortágua)
Stop 2 (Mortágua Forest Biomass Thermoelectric Plant);

13:30 - 14:15 – Almoço (Canas de Senhorim);
Lunch (Canas de Senhorim);

14:30 -17:00 – Paragem 3 (Área Mineira da Urgeiriça);
Stop 3 (Urgeiriça Mine Area);

18:00 - 18:45 – Paragem 4 (Parque Eólico de Penacova)
Stop 4 (Penacova Wind Farm);

19:30 – Chegada a Coimbra (Largo D. Dinis).
Arrival to Coimbra (Largo D. Dinis).
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fig. 1 - Mapa do percurso sobre alguns dos riscos tecnológicos na Região Centro, 
feito com recurso ao Google Maps.

Fig. 1 - Map of the route on some of the technological risks in the Center Region, 
made using Google Maps.
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intrOduçãO e ObjetivOs

A energia é uma variável estratégica nas sociedades complexas da contemporaneidade. 

Entre a fonte primária e o consumo energético que sustenta as atividades humanas, existe 

uma cadeia de acontecimentos, processos e espaços geográficos que passam por etapas 

fundamentais como a produção, a transformação e o transporte, com frequência associadas 

a riscos de diferente natureza, que aqui se consideram e agregam no conjunto dos riscos 

tecnológicos – “[…] os que resultam do desrespeito pelas normas de segurança e pelos princípios 

que regem a produção, o transporte e o armazenamento de certos produtos, ou que envolvem o seu 

manuseamento ou o uso de determinada tecnologia, dentro do necessário respeito e equilíbrio que 

deverá existir entre a comunidade e o ambiente […]” (Lourenço, 2007, p. 109). 

Ainda segundo Luciano Lourenço (2007, p. 110), estes riscos tecnológicos integram-

se no grupo dos riscos antrópicos, do qual fazem parte os riscos sociais, assim como os 

biofísicos, ainda que estes últimos, “[…] pela sua origem biológica, sejam provenientes de 

seres vivos, essencialmente animais e plantas […]”, constituindo-se, apesar disso, como um 

“[…] verdadeiro risco quando são passíveis de transmissão ao homem e este passa, também, 

a ser seu agente difusor”, pelo que será mais lógico considerá-los como riscos mistos de 

componente biomédica ou do foro infecto-contagioso (Lourenço, 2019, p.140)

No caso do tema em discussão ao longo da viagem de trabalho (a produção, transporte e 

consumo de diferentes formas de energia), estamos perante relações complexas e sistémicas, 

que atravessam conceitos que se interligam. Neste domínio existe uma relação direta 

entre os riscos tecnológicos e os riscos sociais, como se verá a propósito da deslocalização 

de populações em resultado da construção de uma barragem, dos efeitos da exploração 

de urânio na saúde pública ou da relação entre o preço da energia no paradigma das 

renováveis e as manifestações de pobreza energética verificadas em Portugal. Neste último 

caso, pelo efeito combinado entre questões humanas e fatores naturais (como o clima), 

é oportuno recorrer ao conceito de riscos mistos, “[…] aqueles em que o fenómeno que 

provoca o prejuízo apresenta causas combinadas, isto é, para ele concorrem condições naturais 

e acções antrópicas” (Lourenço, 2007, p. 109).

Sendo a energia o foco principal desta viagem, o percurso envolve diferentes 

contextos empíricos que cruzam o setor enérgético, e as respetivas infraestruturas, 

com domínios como a floresta, o turismo ou a exploração mineira num território 

geohumano caraterizado pelas baixas densidades populacionais. A estas acrescentem-se 
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o envelhecimento demográfico mas também as transformações paisagísticas resultantes, 

por exemplo, da construção de vias de comunicação rodoviárias, como o Itinerário 

Principal 3 (IP3), que seguiremos em boa parte do trajeto. Estas rodovias manifestam, 

às escalas local e regional, os ciclos de mudança do país, evidentes após a adesão à 

Comunidade Económica Europeia em 1986.

Por isso, este é também um trajeto que permite discutir as dinâmicas de espaços rurais 

em transformação, agora mais híbridos e multifuncionais, e os riscos cruzados e sistémicos 

que lhes estão associados.

Organizado por um eixo temático (os territórios da energia e os riscos), este itinerário 

tem como horizonte a análise e discussão dos efeitos sistémicos e dos riscos socioambientais 

e paisagísticos na Região Centro derivados da produção direta e/ou indireta de energia: 

numa barragem; numa central de biomassa; na exploração mineira de urânio; num parque 

de aerogeradores. Esta questão nuclear desdobra-se em diferentes objetivos:

	Análise crítica dos riscos e dos efeitos sistémicos associados à construção de uma 

barragem hidroelétrica;

	Discussão do papel de uma central energética de biomassa enquanto fator de 

gestão sustentável da floresta e de atenuação do risco de incêndio florestal;

	Problematização dos riscos multivariados decorrentes da exploração mineira de 

urânio e das possíveis estratégias de mitigação socioambiental;

	Observação crítica do potencial de produção de energia eólica e dos riscos 

socioambientais associados;

	Discussão crítica dos desequilíbrios geohumanos da região e dos riscos associados 

às monoculturas e ao desordenamento florestal.

Começaremos este texto com algumas notas de enquadramento.
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1 - segurança energética, territóriOs da energia e riscOs. 

intrOduçãO aO casO de POrtugal

A exemplo da União Europeia no seu conjunto, Portugal é um país exógeno sob o ponto 

de vista energético. Significa isto que o território nacional não produz a energia suficiente 

para garantir os consumos essenciais e sustentar o seu modelo de desenvolvimento. 

No caso português, como noutros territórios à escala europeia e global, predomina 

uma sociedade urbano-industrial complexa e uma sociedade de lazer e turismo que não 

toleram falhas e insuficiências no acesso a fontes de energia, que devem ser contínuas. 

Esta é uma das premissas do conceito de segurança energética que, na ótica de um 

país essencialmente consumidor, implica a garantia de acesso permanente, e a preços 

compatíveis, da energia suficiente para garantir, sem interrupções, o normal quotidiano 

da sociedade em todos os seus setores, dos serviços à indústria, das dinâmicas da cidade à 

vida no domicílio, dos transportes à agricultura e às atividades turísticas.

Como referem Silva e Rodrigues (2015), à escala europeia, o conceito de segurança 

energética foi já incluído no artigo 103 do Tratado de Roma que, em 1957, instituiu a 

comunidade europeia. Em 1992, estes princípios transitaram para o artigo 100 do Tratado 

de Maastricht. Neste documento estratégico, “[…] a segurança do abastecimento no campo 

da energia significa assegurar, para o bem público e para o funcionamento eficaz da economia, 

a disponibilidade física ininterrupta de energia no mercado a preços competitivos para todos os 

consumidores (privados e industriais), no quadro do objetivo de um desenvolvimento sustentável”. 

Contudo, ainda para Silva e Rodrigues (2015), a realidade é hoje mais complexa. A 

segurança energética deve ir muito além da mera acessibilidade a recursos como o petróleo 

e o gás natural. Para estes autores (Silva e Rodrigues, 2015, p. 13-14), este conceito (de 

segurança energética) “[…] deve ser revisto repensado e ampliado. Ele não responde a muitas das 

preocupações atuais, às mudanças que ocorreram na Europa e no mundo depois da queda do Muro 

de Berlim em 1989, às novas ameaças como o terrorismo, a pirataria ou as mudanças climáticas, às 

alterações geopolíticas e ao posicionamento dos próprios países produtores. Nestes últimos a ameaça 

à estabilidade é cada vez mais interna, ao contrário do que acontecia no passado, e por isso há toda 

uma série de elementos novos que têm de ser incorporados na avaliação da questão energética”.

Estas novas dimensões da segurança energética incorporam a diversidade de riscos 

associados às diferentes etapas do processo. Esses riscos podem manifestar-se nos territórios 

da produção de energia e, quando for esse o caso, de extração de matérias primas que 
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suportam essa produção, como ocorre com o carvão, o petróleo ou, como discutiremos 

numa paragem, com o urânio. 

O mesmo pode verificar-se durante o transporte. Os riscos nos quais incorrem os 

navios petroleiros é disso exemplo. Nalguns casos particulares, em especial com as fontes 

energéticas fósseis e a energia nuclear, o risco existe também a jusante, na emissão de gases 

efeito de estufa e na gestão de resíduos. 

Este último aspeto é particularmente expressivo no caso da energia produzida nas 

centrais nucleares a partir da síntese de materiais radioativos. Nestes, questiona-se qual 

o destino dos resíduos: se se devem exportar, numa estratégia de greenwashing (isto é, de 

deslocalização dos efeitos ambientais negativos); ou se, pelo contrário, se deve garantir o 

seu armazenamento in situ, em depósitos subterrâneos tectonicamente estáveis, a exemplo 

do que acontece em países como a Finlândia.

Contudo, não existindo um conceito único de segurança energética, esta depende 

da posição de cada espaço geográfico no processo de produção, transporte e consumo de 

energia. Por isso, a segurança energética deve ser discutida considerando a posição relativa no 

processo energético. A perspetiva para os países consumidores não coincide com a dos países 

produtores. Para os primeiros, devem preservar-se as condições de acesso à energia, a preços 

estáveis e compatíveis com o poder aquisitivo dos compradores. A segurança energética 

na ótica dos vendedores é diferente: devem assegurar-se os mercados com capacidade de 

aquisição de diferentes formas de energia a preços que beneficiem os territórios de origem. 

É também importante garantir o controlo e a fluidez dos canais de escoamento. 

Nesse sentido, são importantes os espaços geográficos de trânsito. Estes tiram benefício 

da passagem, mas encontram-se no foco de instabilidades territoriais e geopolíticas 

acrescidas. Assim acontece com a Ucrânia (no caso do gás natural proveniente da Rússia), 

mas também com países como a Argélia e Marrocos, ou regiões como o Sahel, que 

constituem territórios de passagem de gás natural proveniente do norte da Nigéria e com 

destino ao sul da Europa, nomeadamente a Península Ibérica e a Itália.

Sendo que, em cada território, será possível sinalizar a coexistência de cada uma destas 

etapas (produção-consumo-transporte), em muitos casos não existem dúvidas sobre o 

enquadramento nesta grelha. No caso da União Europeia e dos Estados que a compõem, 

existe produção energética mas existem também canais de transporte e de fluxos 

energéticos. Contudo, pela dependência externa, prevalece uma perspetiva centrada na 

ótica do consumo.
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Sinal da vulnerabilidade do país em termos de segurança energética, em 2017, Portugal 

apresentava uma dependência de 79,7% em relação ao exterior, valor acima em relação à 

média da União Europeia (que se situava nos 55,1%). No caso português, 10 anos antes 

(em 2007), esse desequilíbrio era superior: 82,5% do total de energia consumida, tinha 

origem fora do território nacional (Observatório da Energia; DGEG e ADENE; 2019).

Nesta viagem, encontramos uma Região Centro com particularidades mas também 

com janelas que nos permitem a observação e a interpretação do território português nas 

suas relações multivariadas com o mundo, em especial com o contexto europeu. Ainda 

assim, não se perderá a perspetiva local, prioritária nas análises a desenvolver.

Apesar da inscrição da segurança energética nalguns dos mais importantes documentos 

fundadores da atual União Europeia, na verdade, o setor da energia não tem acompanhado 

a concertação que avançou noutras áreas, como a criação da moeda única ou a assinatura 

do Tratado de Schengen, que permite a circulação interna de pessoas. 

Pelo contrário, no setor da energia prevalecem as perspetivas nacionais, que têm 

sobressaído a uma verdadeira política energética comum. Em muitos aspetos, esta 

fragmentação tem fragilizado quer a União Europeia, no seu conjunto, quer alguns dos 

Estados mais vulneráveis, sobretudo aqueles que apresentam um grau considerável de 

dependência face ao exterior.

Neste ponto de vista, é importante estabelecer o nexo de relação entre a segurança 

energética, as relações de poder e as dinâmicas de desenvolvimento da população e do 

território. A energia é, deste modo, uma variável sistémica com uma posição focal na 

discussão estratégica do país.

A confirmar isso, no caso português, a relevância do setor energético está expressa, 

de forma direta e/ou indireta, em documentos estratégicos nacionais como o PNPOT 

(Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território) e o CEDN (Conceito 

Estratégico de Defesa Nacional).

Essa centralidade está também inscrita no território. Em muitos aspetos, a Geografia de 

Portugal encontra-se marcada pelo setor energético através, por exemplo: da presença dos 

aerogeradores nos cumes serranos e montanhosos; do impacte das barragens hidroelétricas 

e das redes de alta tensão; das infraestruturas de receção, transporte, armazenamento e 

distribuição dos combustíveis fósseis, como o carvão, petróleo e gás natural.

Apesar da dependência externa referida, no território português a aposta nas renováveis 

tem dado passos significativos. Em 2020, segundo a APREN (2021), 61% do total de 
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energia elétrica produzida em Portugal Continental resultou de fontes renováveis. Deste 

total, a energia hidroelétrica contribuiu com 28%; a eólica com 24,4%; a bioenergia com 

6,7% e a fotovoltaica com 2,7%. 

Com efeito, em termos de percentagem de energia consumida, Portugal está no grupo 

de países que, em 2019, próximo das metas estabelecidas, já apresentavam uma média de 

renováveis superior ao total da União Europeia (fig. 2).

fig. 2 - Consumo de energia a partir de fontes renováveis, em 2019, em relação do total do consumo.
fig. 2 - Energy consumption from renewable sources, in 2019, in relation to total consumption 

(Fonte/Source: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_
energy_from_renewable_sources_2019_data,15Jan2021.JPG ).

Ainda assim, no caso português, são muitos os desafios e os riscos potenciais associados 

ao setor energético e aos territórios da energia, alguns dos quais serão debatidos ao longo 

da viagem:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_energy_from_renewable_sources_2019_data,15Jan2021.JPG
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_energy_from_renewable_sources_2019_data,15Jan2021.JPG
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	A já referida dependência externa. Ainda que se encontre em processo de atenuação, 

esta é ainda uma realidade. Essa dependência e vulnerabilidade é particularmente 

explícita no caso do gás natural. Cerca de 80% dessa fonte energética entra em 

território nacional por via de uma rede de gasodutos que, antes do atravessamento 

do Mediterrâneo e da Península Ibérica, percorre, desde a Nigéria e do Golfo 

da Guiné, áreas geopolíticas conturbadas, como o Sahel, o Saara e o norte de 

África. A diversificação das dependências geográficas em termos de fornecimento 

de energia pode, em muito, passar pela utilização da capacidade instalada de 

receção de gás natural liquefeito (GNL) em terminais portuários como Sines 

(onde, na atualidade, já entra cerca de 20% desta fonte energética). A redução da 

dependência energética passa também pela redução dos consumos e pela transição 

energética, na qual se insere a redução das emissões de gases com efeito de estufa, 

tal como previsto no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (APA, 2020);

	A garantia de conforto ambiental para toda a população no território nacional. 

Nessa perspetiva, a Geografia Humana de Portugal é caraterizada por assimetrias 

sociais e territoriais que se refletem nas espacialidades heterogéneas do Índice de 

Pobreza Energética. Este indicador reflete as dificuldades de acesso de parte da 

população a energia durante o verão (para arrefecimento das habitações) mas 

sobretudo no período de inverno, para aquecimento. Como a eficiência energética 

dos edifícios, sobretudo nas construções menos recentes, é com frequência baixa, 

o acesso à energia é um importante fator de conforto que atravessa e reforça as 

desigualdades socioterritoriais. Esta diferenciação social e geográfica está associada 

a fatores como os contextos climáticos, o índice de poder de compra, a dimensão 

dos imóveis e questões como os ciclos de renovação do imobiliário/habitação, em 

muitos casos com escasso investimento na qualidade dos materiais;

	Em muitos países, a construção de barragens tem sido uma das opções para a 

sustentação de sociedades expansionistas com crescentes necessidades energéticas. 

Contudo, a criação de lagos artificiais pode deixar uma pegada ecológica elevada 

e significar uma mudança irreversível na paisagem. Com as barragens, criam-se 

oportunidades mas também se potenciam conflitos. No território nacional, registe-se 

o dilema entre a construção de uma barragem e a preservação das gravuras rupestres 

do Côa. Em 1996, o projeto hidroelétrico foi abandonado e em 1996 as gravuras 

foram classificadas como Património Mundial, pela Unesco. Ainda em Portugal, o 
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vale do Rio Sabor protagonizou mais um episódio neste conflito de valores entre, por 

um lado, a possível construção de uma barragem e, por outro, os efeitos na paisagem 

e na geografia humana, que devem ser preservadas do caráter disruptivo de uma 

inovação impactante e performativa. Noutros casos, como se discutirá na paragem 

a realizar na Barragem da Aguieira, a construção destas infraestruturas pode implicar 

a deslocação de populações. Em Portugal, um dos exemplos mais paradigmáticos 

deste processo de desterritorialização (Haesbaert, 2004) foi a submersão da Aldeia 

da Luz, após o encerramento das comportas da Barragem de Alqueva, em 2001 (Vaz, 

2011). Anteriormente, o caso mais conhecido, de entre vários, foi o da submersão de 

Vilarinho das Furnas, divulgado pela obra de Jorge Dias (1041).

	Uma das paragens, na área mineira da Urgeiriça, ilustra uma outra relação entre 

risco e territórios da energia em Portugal. Como se desenvolverá mais adiante, a 

extração de inertes, como o urânio, deixou um rasto na saúde das comunidades 

locais. Ainda que a produção de energia tenha ocorrido no exterior do país, nesta 

cadeia territorial de produção de energia nuclear para fins militares e civis, os 

problemas começam in situ, no ponto de partida das matérias-primas;

	Uma das expressões visuais do processo de transição energética, pelo qual Portugal 

está a passar, é o alinhamento de aerogeradores nas cumeadas de maior altitude e, por 

isso, mais expostas aos ventos. Como se discutirá na última paragem deste percurso, 

são alguns os riscos associados a esta difusão de parques de produção de energia eólica. 

Por um lado, apesar dos estudos de impacte ambiental, a transformação da paisagem 

e os potenciais efeitos no equilíbrio ecológico são elevados. Por outra parte, existem 

conflitos com alguns atores, locais ou não. Como refere Augusto (2014), apesar da 

regulamentação das distâncias entre os aerogeradores e os lugares habitados, têm 

ocorrido processos litigiosos em função do ruído que perturba as populações. Por 

último, resultado de um modelo contratual (as feed-in tariffs), a difusão de parques 

eólicos foi economicamente sustentada por contratos de longo prazo entre as empresas 

privadas e o Estado, daqui resultando o aumento dos custos da energia disponível 

aos consumidores. Este facto terá o seu contributo nos índices de pobreza energética 

registados em alguns grupos sociais e nalguns territórios do país.

Porque o local não se fecha em si próprio e faz parte de uma dinâmica performativa que 

articula as diferentes escalas geográficas, a interrelação de temas e processos, e a integração 

de diferentes níveis espaciais, serão um princípio metodológico central neste trajeto. 
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Como síntese destas palavras iniciais, mas também para elencar temas que enquadrarão 

o debate, deixam-se algumas ideias para reflexão que devem ser invocadas ao longo da 

viagem, discutidas e devidamente contextualizadas nas diferentes paragens:

	Em termos de segurança energética (aqui entendida enquanto balanço entre 

produção e consumo), Portugal e a União Europeia são territórios dependentes 

do exterior;

	Essa dependência torna a União Europeia sensível e vulnerável à instabilidade 

geopolítica de regiões como o Próximo e Médio Oriente, o Golfo da Guiné, o 

Sahel e o Norte de África;

	Considerando o modelo de sociedade dominante, a segurança energética é 

uma questão estratégica para o desenvolvimento das populações e do território 

de cada um dos Estados e da União Europeia no seu conjunto, interferindo e 

condicionando as suas trajetórias futuras;

	A segurança energética é um conceito relativo, amplo e dinâmico, que varia consoante 

a posição relativa do território em causa: de produção, consumo ou trânsito;

	Apesar disso, na perspetiva dos países consumidores, na segurança energética 

estão envolvidas questões como a garantia do fornecimento contínuo de recursos 

energéticos, a preços compatíveis. Na ótica dos países fornecedores, é importante 

a manutenção de mercados que escoem esses produtos energéticos;

	Pela segurança energética passam ainda questões amplas como a sustentabilidade 

ambiental, social e económica e os equilíbrios geopolíticos. Nesse sentido, existe 

um conceito de segurança energética em sentido restrito, mas também um conceito 

de segurança energética em sentido lato. Este último, para além do acesso a fontes 

e das garantias de fornecimento da energia, envolve questões como a produção, 

o transporte, a gestão dos resíduos e todas as consequências geohumanas e 

ambientais desta cadeia complexa mas muito territorializada;

	A questão energética, e a sua geopolítica, deve ser equacionada no âmbito de dois 

desfasamentos o temporal e o espacial. O primeiro caso refere-se à frequente falta 

de coincidência cronológica entre a produção e o consumo. No segundo, foca-se a 

distância geográfica entre alguns dos mais importantes espaços consumidores e aqueles 

onde se exploram as principais fontes energéticas, como o petróleo e o gás natural;

	O desfasamento espacial entre o consumo e a produção implica meios e 

infraestruturas de transporte (as denominadas ‘infraestruturas críticas’), que 

aumentam a vulnerabilidade do sistema, sobretudo quando atravessam regiões de 
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instabilidade geopolítica, como acontece com o Sahel, no caso do fornecimento 

de gás natural a alguns países da União Europeia;

	O setor energético acrescenta sensibilidade às relações entre a Rússia e a União 

Europeia, sobretudo pela dependência de alguns dos seus membros (como a 

Alemanha e alguns países da Europa de Leste) em relação ao fornecimento de gás 

natural por parte de Moscovo;

	A redução da dependência energética da Europa (e consequente redução dos riscos) 

passa pela diversificação das fontes e da origem da energia importada: o Atlântico 

Sul, mas também os EUA e o Cáucaso podem ter aqui um papel relevante ainda 

que, neste último caso, se deva ter em consideração a instabilidade geopolítica no 

Mar Negro e no Cáspio;

	A diversificação das dependências geográficas em termos de fornecimento de energia 

pode, em muito, passar pela utilização da capacidade instalada de receção de gás 

natural liquefeito (GNL) em terminais portuários como, no caso português, Sines;

	A redução da dependência energética passa também pelo aumento da produção 

energética in situ, isto é, no interior da União Europeia e na proximidade dos 

espaços geográficos de consumo;

	Este aumento de produção deve passar por um mix energético que inclua as 

energias renováveis, cuja eficácia aumentará se se efetivar a aposta nas tecnologias 

de armazenamento de eletricidade (fundamentais para resolver o desfasamento 

temporal entre a produção e o consumo de energia);

	A redução da dependência energética passa também pela redução dos consumos 

e pela transição energética, na qual se insere a redução das emissões de gases com 

efeito de estufa. Este é um dos pontos nos quais se integra o green deal, à escala da 

Europa comunitária;

	Na União Europeia, são muitas as dificuldades para a efetiva criação de uma política 

de conjunto e de um mercado energético comum. As trajetórias individuais, 

as dependências muito variadas (ex: da Alemanha relativamente ao gás natural 

russo e de França em relação à energia nuclear) têm condicionado posições mais 

concertadas. Portugal é um país vulnerável a essa falta de política concertada;

	Uma política energética comum permitiria, ao mesmo tempo, uma posição 

mais forte na negociação com as grandes corporações energéticas nacionais e 

transnacionais e assegurar um maior equilíbrio interno, evitando a vulnerabilidade 
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e até o isolamento de alguns Estados no setor da energia. Nesse sentido, uma 

política energética comum seria um fator acrescido de coesão territorial;

	A aposta de alguns países europeus no nuclear, sobretudo após o choque petrolífero 

dos anos (19)70, pretendia contrariar a dependência europeia perante os instáveis 

mercados de energia fóssil. Contudo, essa expetativa acabou por não se confirmar. 

Em primeiro lugar, pelo aumento da consciência a respeito dos riscos associados 

ao funcionamento das centrais nucleares e à gestão dos resíduos. Em segundo, pela 

incapacidade da Europa em sustentar essa produção energética com matérias-primas 

endógenas, nomeadamente o urânio;

	O futuro desenvolvimento da União Europeia e a sua estratégia distintiva, passa 

pela manutenção da sustentabilidade, em sentido amplo, e pela garantia da 

qualidade de vida das populações. Nesse aspeto, será importante acompanhar 

setores energéticos, como o nuclear, com uma importância que ultrapassa a 

escala nacional. Os riscos transnacionais das centrais nucleares obrigam a relações 

imperativas de cooperação e interdependência, através de instituições como a 

Comunidade Europeia da Energia Atómica (EURATOM).
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2 - Primeira Paragem: barragem da aguieira

Com 232 km de comprimento, o Mondego é o mais extenso dos rios que nascem e 

têm a foz em território português. Com um percurso predominante de sentido nordeste-

sudoeste, tem nascente na Serra da Estrela e desagua na Figueira da Foz. No seu trajeto, 

atravessa duas unidades geomorfológicas - o maciço antigo e a orla mesocenozóica, com 

um contraste evidente em termos hipsométricos (fig. 3).

fig. 3 - O Mondego e respetiva bacia hidrográfica - Esboço hipsométrico:
1-Altitudes inferiores a 200m; 2- altitudes de 200 a 600 m; 3- altitudes de 600 a 1000 m; 

4- altitudes superiores a 1000 m; 5- limite da bacia hidrográfica do rio Mondego; 6- campos do 
Baixo Mondego; 7- barragens construídas; 8- barragens projectadas; 9- albufeiras já criadas; 

10- albufeiras planeadas; 11- túnel executado; 12- túnel previsto (legenda, reportando para a data 
da publicação original, por Lourenço,1986)

Fig. 3 - The Mondego and its hydrographic basin - Hypsometric sketch: 
1-Altitudes less than 200m; 2- altitudes of 200 to 600 m; 3- altitudes from 600 to 1000 m; 4- altitudes 

above 1000 m; 5- limit of the hydrographic basin of the Mondego River; 6- fields of Baixo Mondego; 
7- dams built; 8- projected dams; 9- reservoirs already created; 10- planned reservoirs; 11- executed 

tunnel; 12- planned tunnel (legend, reporting to the date of the original publication, by Lourenço, 1986).
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Localizada no setor intermédio do Mondego, no distrito de Coimbra, poucos quilómetros 

a jusante da foz de um dos seus afluentes (o rio Dão), a barragem da Aguieira começou a ser 

construída em 1972 e foi concluída em 1981. Posicionada 35 km a montante de Coimbra, 

“[…] criou uma albufeira que se desenvolve pelos concelhos de Penacova, Carregal do Sal, 

Mortágua, Santa Comba Dão, Tábua e Tondela. […] Das fundações ao coronamento, possui 89 m 

de altura. O coronamento, com 400 m de comprimento, situa-se à cota 126,65 m e comporta uma 

via rodoviária com sete metros de faixa de rodagem e respectivos passeios. Esta barragem criou uma 

albufeira que pode inundar uma área com 2000 ha e tem capacidade para 430 milhões de metros 

cúbicos, dos quais 216 constituem volume útil”. (Luciano et al., 2017, p. 27).

Fazendo parte da bacia hidrográfica do Mondego, ainda segundo Lourenço et al. 

(2017, p. 28), a barragem da Aguieira é “[…] de betão armado, do tipo ‘arcos múltiplos’ e 

compõe-se de três abóbodas de dupla curvatura - a central possui 90 m de vão -, que se apoiam 

nas margens e em dois contrafortes localizados no leito do rio […]. A espessura mínima da 

abóboda é de 4,5 m, no fecho, e a máxima é de 8 metros, na base. Sobre os contrafortes estão 

instalados dois descarregadores de cheias com a capacidade de vazão de 1000 m3/s cada. A 

descarga faz-se por meio de saltos de ski de jacto, orientados para o centro do rio” (fig. 4).

fig. 4 - Perspetiva geral da Barragem da Aguieira (Fonte: DGRN, publicada em Lourenço et al., 2017).
Fig. 4 - Overview of the Aguieira Dam (Source: DGRN, published in Lourenço et al., 2017).
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Sob o ponto de vista energético, esta barragem tem uma potência instalada de 336 

MW e uma Produtibilidade Média Anual de 193 GWh (EDP, 2020).

A produção energética não é a única funcionalidade da Barragem da Aguieira, por 

isso está associada a um empreendimento hidráulico de fins múltiplos. Ainda segundo 

Lourenço et al. (2017, p. 26), fonte que nos tem orientado nesta paragem, “A albufeira 

da Aguieira destina-se essencialmente à regularização dos caudais a ela afluentes, bem como 

ao amortecimento das pontas de cheia e ao armazenamento de água para abastecimento à 

população, indústria e rega do Baixo Mondego”.

Com efeito, esta barragem faz parte de um projeto mais alargado (no qual se inclui, 

por exemplo, a construção de um açude na passagem do rio em Coimbra), que tem 

desempenhado um papel relevante na prevenção das cheias que ocorriam com frequência 

nesta cidade e nos territórios a jusante.

Para além da irrigação, a Aguieira criou um espelho de água mais ou menos estável 

(dependendo da cota de enchimento), que tem permitido a aposta em atividades lúdicas 

e de lazer. Ainda como referem Lourenço et al. (2017, p. 31), a “[…] criação da albufeira 

veio introduzir outras modificações, nomeadamente em termos de mudanças climáticas, que 

se manifestam em termos do aumento da humidade relativa do ar. […] Em contrapartida, a 

albufeira permitiu abrir novas perspetivas e potencialidades que levaram ao despertar do turismo 

na região, tendo projetado a criação de unidades hoteleiras destinadas ao alojamento dos amantes 

de desportos aquáticos, tais como: regatas, motonáutica, vela e wind-surf”.

A construção da barragem criou oportunidades de investimento em atividades lúdicas 

numa região de baixas densidades e de matriz rural, uma alternativa que poderá complementar 

e atenuar a concentração espacial (e temporal) do turismo na linha de costa. Como refere a 

Turismo Centro de Portugal, a Aguieira é “[…] uma das mais imponentes barragens de Portugal”, 

acrescentando que hoje “[…] e para além dos seus propósitos originais, […] oferece o melhor da 

natureza numa paisagem deslumbrante e perfeita para as mais variadas atividades náuticas, de 

lazer e desporto”. Para promoção deste destino, esta instituição pública de promoção turística, 

deixa o apelo: “Para uns dias de sol, longe da confusão citadina, refugie-se na Barragem da Aguieira. 

Aqui, o azul profundo da água e o verde fresco da floresta cruzam-se numa harmonia sublime que 

cria um ambiente de paz, serenidade e beleza inigualável” (Turismo Centro de Portugal, 2020). 

Esta aposta já se materializou na instalação de algumas unidades de turismo (fig. 5 e fots. 1 e 2), 

como o Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, que garante a oferta de mais de 150 

apartamentos, moradias e villas.
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fig. 5 - Localização da barragem da Aguieira (A) e empreendimento turístico (B) nas margens da albufeira 
(Fonte: adaptado a partir do Google Maps).

Fig. 5 - Aguiera dam location (A) and tourist resort (B) on the banks of the reservoir 
(Source: adapted from Google Maps).

fot. 1 - Empreendimento turístico nas margens da albufeira 
(Fotografia de João Luís Fernandes, tirada a 09-10-2020).

Photo 1 - Tourist resort on the banks of the reservoir 
(Photograph by João Luís Fernandes, taken on 09-10-2020).
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A construção da barragem e a formação da albufeira tiveram outras consequências 

no territórios e nas populações. Ainda segundo Lourenço et al. (2017, p. 31), “O 

enchimento da albufeira implicou a submersão de várias aldeias e a recolocação das respetivas 

populações. Entre as povoações e pontes submersas destacam-se a localidade de Foz Dão, na 

confluência do rio Dão com o Mondego, e pontes quer sobre o rio Mondego, junto daquela 

localidade, quer sobre o rio Criz, afluente do Dão, entre Santa Comba Dão e Mortágua. 

[…] Houve outras povoações que também ficaram submersas, designadamente: Breda, 

Senhor da Ribeira, Alambique e Barca de Asnabrava, que totalizaram 105 habitações e 

315 desalojados. […]. A rede rodo-ferroviária também sofreu modificações sensíveis. Assim, 

foram construídas 10 pontes, 27,5 km de novas estradas e protegeram-se alguns troços das 

vias férreas da Beira Alta e do Dão”.

A multifuncionalidade da barragem e os potenciais efeitos ecológicos e geohumanos 

implicaram a definição de instrumentos de ordenamento que possam garantir a 

sustentabilidade do território e a redução dos potenciais riscos. Foi neste sentido que a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 186/2007 aprovou o Plano de Ordenamento 

da Albufeira da Aguieira. Como se refere nesse documento legal (Conselho de 

Ministros, 2007, p. 9005), “O ordenamento do plano de água e da zona envolvente 

fot. 2 - Pormenor da marina, na barragem da Aguieira 
(Fotografia de João Luís Fernandes, tirada a 09-10-2020).

Photo 2 - Detail of the marina, at Aguieira dam 
(Photograph by João Luís Fernandes, taken on 09-10-2020).



v congresso internacional de riscos
Coimbra, 12 a 16 de outubro de 2020

livro-guia da visita técnica n.º 426

procura conciliar a forte procura desta área com a conservação dos valores ambientais e 

ecológicos existentes, principalmente, com a preservação da qualidade da água. Pretende-

se ainda o aproveitamento dos recursos naturais existentes, através de uma abordagem 

integrada das potencialidades e das limitações do meio, com vista à definição de um modelo 

de desenvolvimento sustentável para o território”. 

Apesar dos instrumentos legais de ordenamento do território (no geral aprovados 

depois da implantação destes empreendimentos), a barragem da Aguiera trouxe mudanças 

e foi um projeto disruptivo na forma como alterou a configuração do espaço geográfico 

local e regional e condicionou as dinâmicas da paisagem e das populações, tal como 

sustentaram Lourenço et al. (2017).

Ainda no seguimento do já indicado por Lourenço et al. (2017), a construção da 

barragem da Aguieira foi responsável pela desreterritorialização (des+reterritorialização) 

de algumas comunidades. O abandono induzido das suas habitações e territórios do 

quotidiano, que Rogério Haesbaert (2004) caraterizou como uma desterritorialização, 

implicou o reordenamento pessoal e coletivo das geografias destes deslocados, num 

processo que o mesmo autor referiu como reterritorialização.

Os riscos associados à energia devem ser vistos no seu enquadramento em múltiplas 

escalas geográficas. Os efeitos geohumanos da produção energética, dos fluxos e dos 

resíduos que possam resultar de todas estas etapas, podem ser difusos no tempo e 

dissipar-se no espaço. Assim acontece com as centrais nucleares. No caso das barragens, 

as consequências são difíceis de monitorizar à escala global. Considerando o território de 

construção e os efeitos in situ derivados desta infraestrutura, a escala local é um foco de 

análise privilegiado.

A barragem da Aguieira teve um efeito disruptivo na Geografa Humana local. Como 

consequência direta, submergiu os lugares Foz Dão, Breda e Senhora da Ribeira. No 

entanto, as mudanças apontam sempre para sentidos diferentes. A construção da barragem 

envolveu cerca de um milhar e meio de trabalhadores, muitos deles provenientes da 

própria região. Nos cerca de 8 anos de duração, as obras garantiram a entrada e a fixação 

de rendimentos, com o aumento do poder de compra à escala local e regional1.

1  As referências factuais referentes às aldeias submersas pela barragem da Aguieira beneficiaram da consulta 
de várias fontes informais mas resultam sobretudo da auscultação direta e indireta de testemunhos 
vividos. Neste segundo caso, registe-se o conjunto de depoimentos divulgados em julho de 2019 por 
um programa, ‘Aqui Há História’, do canal televisivo SIC.
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Foz Dão teria, na época da submersão, cerca de 200 habitantes. Breda teria 50. Com 

as casas e os campos de cultivo, a barragem eliminou outras infraestruturas, como uma 

ponte. O desaparecimento das habitações foi gradual e, com estas, toda uma realidade 

geohumana se decompunha. A pesca da lampreia, a agricultura, a criação de gado, 

representavam um mundo foi ficando submerso. 

Às famílias foram pagas as propriedades, assim como uma quantia monetária. 

Insuficiente, segundo alguns testemunhos, para o recomeço da vida. Alguns dos deslocados 

fixaram-se numa propriedade adquirida pelo Estado num lugar próximo (Óvoa). Outros 

seguiram caminhos diferentes, mais dispersos. Com a barragem, veio a desconstrução 

de uma comunidade rural. Veio também um processo de destradicionalização que, 

porventura, foi acelerado com este projeto. 

As aldeias submersas faziam parte de um mundo rural com escassas condições 

de vida, poucas acessibilidades, sem acesso a água e a eletricidade. Num país que se 

urbanizava e terciarizava, barragens como a Aguieira podem ser problematizadas ora 

como fatores de mudança, ora como aceleradoras de um processo de desruralização que 

era já evidente na época.

O definhamento destas aldeias começou antes do enchimento da barragem. A 

condenação destes lugares nos planos hidrológicos, foi uma sentença que se vislumbrava 

com o tempo. As certezas da submersão desencorajaram os investimentos muito antes 

da destruição definitiva dos lugares. Antes do seu desaparecimento, estas aldeias eram 

territórios de espera, lugares em suspenso que aguardavam a execução de um plano que 

estava traçado.

Em termos de gestão dos riscos, a desterritorialização destas populações deixam-nos 

outras linhas de análise. A ligação afetiva aos lugares e a topofilia. No meses de agosto, 

alguns dos antigos moradores de Breda celebram o seu passado e evocam a comunidade 

que se desintegrou, não deixando morrer a memória, importante sobretudo para os mais 

jovens. Em 2017, ano com menores índices de pluviosidade e maior descida da cota 

da albufeira, Foz Dão e Breda emergiram das águas. Ao local dirigiu-se uma romaria 

de antigos habitantes: procuravam os lugares da infância e os vestígios do passado. No 

domínio dos riscos, são importantes os aspetos afetivos e simbólicos, estudados por áreas 

como a Antropologia e a Geografia Cultural.
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3 – segunda Paragem: central termOelétrica a biOmassa 

flOrestal de mOrtÁgua

O foco central desta visita é a produção de energia a partir da biomassa2, material 
orgânico existente na cobertura vegetal, seja esta arbórea ou não. A concentração de 
carbohidratos permite a produção de energia a partir da combustão desse material orgânico. 
Neste processo não faz parte a produção de energia elétrica a partir de combustíveis fósseis, 
também com origem vegetal (e mineral), mas com um período de transformação longo, 
à escala do tempo geológico.

Segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (2020), em 2019, 13,5% do consumo 
de energia primária em Portugal teve origem na biomassa. Este valor tem aumentado nos 
últimos anos, acompanhando a instalação de novas unidades e o alargamento da potência 
instalada. Ainda assim, de acordo com a mesma fonte (DGEG, 2020), nesse mesmo ano 
a biomassa esteve longe do contributo dos combustíveis fósseis, como o petróleo (42,1%) 
e o gás natural (23,6%), mas colocou-se acima do carvão (5,6%).

No respeita à produção, entre 2011 e 2019, do total de energia renovável produzida 
(GWh), 9% teve origem na biomassa, 43% hídrica e 42% eólica (DGEG, 2020a).

Em Portugal, entre 2011 e 2019, a produção de energia de biomassa aumentou 11% 
mas a capacidade instalada alargou 21% (DGEG, 2020a).

Esta realidade reflete um determinado quadro legal. No caso português, o Decreto-
Lei n.º 62/2006 transpôs para a ordem jurídica nacional uma diretiva comunitária que 
aponta para uma gestão mais sustentável do setor energético e do território. Como se refere 
(Ministério da Economia e da Inovação, 2006, p. 2050), “A promoção da produção e da 

utilização de biocombustíveis e de outros combustíveis renováveis no espaço comunitário é uma 

importante medida para, no âmbito do desenvolvimento sustentável da Comunidade Europeia, 

reduzir a dependência das importações de energia e influenciar o mercado dos combustíveis no 

sector dos transportes e, deste modo, a segurança do abastecimento energético a médio e longo 

prazos”. Acrescenta-se ainda que, com este Decreto-Lei, se criaram “[...] mecanismos para 

promover a colocação no mercado de quotas mínimas de biocombustíveis, em substituição 

dos combustíveis fósseis, com o objectivo de contribuir para a segurança do abastecimento 

e para o cumprimento dos compromissos nacionais em matéria de alterações climáticas”.

2 Os conceitos técnicos, as vantagens e as desvantagens da produção de biomassa, podem consultados 
em https://www.portal-energia.com/vantagens-e-desvantagens-da-energia-biomassa/ e http://www.altri.
pt/pt/what-we-do/renewable-energy/biomass, que serviram de fonte a este texto. Do site da Altri foram 
também retiradas algumas das informações técnicas respeitantes à central de biomassa de Mortágua.

http://www.altri.pt/pt/what-we-do/renewable-energy/biomass
http://www.altri.pt/pt/what-we-do/renewable-energy/biomass
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A biomassa pode ser utilizada como fonte direta de energia em diferentes domínios: 

nas habitações; na pastorícia; em atividades económicas como a produção alimentar 

ou pequenas indústrias. O consumo de biomassa por parte dos animais mas também a 

sua combustão direta faziam parte de um modelo geohumano centrado em atividades 

agro-silvo-pastoris. As transformações da geografia humana, com os processos de 

urbanização e terciarização da população, alteraram esta realidade.

A biomassa é agora um combustível aplicado na produção de energia a partir de 

processos de combustão do material orgânico que se recolhe no ecossistema e se 

transporta para centrais termoelétricas como aquela que se visita nesta paragem - a Central 

Termoelétrica a Biomassa Florestal de Mortágua.

A produção de energia a partir da biomassa, apresenta vantagens e desvantagens. 

Sobre as primeiras, refiram-se alguns pontos:

	Baixo custo de aquisição da matéria-prima;

	Trata-se de uma matéria-prima renovável;

	As emissões resultantes do processo não incluem carbono e, por isso, não 

contribuem para o efeito de estufa;

	Os resíduos finais (cinzas) são pouco agressivas para os solos;

	Pode contribuir para a redução dos riscos de incêndios florestais. O levantamento 

e utilização do material orgânico que se vai depositando no solo, reduzem as 

potenciais ignições e diminuem a carga energética disponível.

A respeito das desvantagens, assinalam-se também alguns aspetos:

	Quando desordenada, a recolha de matéria orgânica vegetal poderá potenciar o 

risco de desflorestação para lá dos níveis de regeneração das manchas florestais, 

colocando em causa os valores ecológicos;

	Para a obtenção de matéria-prima, pode cair-se na tentação do investimento em espécies 

arbóreas de crescimento rápido, com o alargamento de monoculturas florestais;

	Este tipo de energia apresenta menor potência calorífica quando se compara com 

a energia produzida a partir de outros combustíveis;

	Podem ocorrer dificuldades quer no transporte quer no armazenamento da 

biomassa sólida.

A Central Termoelétrica a Biomassa Florestal de Mortágua (fig. 6 e fots. 3 e 4), a 

mais antiga do país, encontra-se em funcionamento desde 1999. Apresenta uma potência 

instalada de 8,6 MW e recolhe resíduos sobretudo do norte e centro de Portugal.
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fig. 6 - Central de Biomassa de Mortágua (Fonte: adaptado a partir do Google Maps).
Fig. 6 - Mortágua Biomass Plant (Source: adapted from Google Maps).

fot. 3 - Central de Biomassa de Mortágua. Vista parcial de um dos setores 
(Fotografia de João Luís Fernandes, tirada a 09-10-2020).

Photo 3 - Mortágua Biomass Plant. Partial view of one of the sectors 
(Photograph by João Luís Fernandes, taken on 09-10-2020).
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Apesar da recolha de resíduos vegetais para produção energética ocorrer numa bacia 

territorial alargada, esta unidade deixa rasto à escala local. Como refere Carlos Freitas 

(2009, p. 7), “O exemplo de Mortágua demonstra que estas Centrais criam iniciativas de 

recolha de Biomassa Florestal a nível local, gerando-se dinâmicas de inovação e de aplicação 

de novas tecnologias à gestão e exploração florestal com fortes incentivos económicos para a 

diminuição do risco estrutural de incêndio”.

A central de biomassa de Mortágua faz parte de uma rede nacional gerida pela 

empresa Altri através de uma subsidiária - a Bioelétrica da Foz. Como se pode confirmar 

na respetiva página digital (a consultar em http://www.altri.pt/pt/what-we-do/

renewable-energy/biomass), desta rede fazem parte a central de Ródão (a funcionar 

nas instalações fabris da Celtejo - com 12,8 MW de potência instalada); duas centrais 

na Figueira da Foz (nas instalações fabris da Celbi - uma com capacidade de cerca de 

28 MW de potência instalada e outra com 34,5 MW); e uma central localizada em 

Constância (nas instalações industriais da Caima, com uma capacidade de 12,8 MW). 

Ainda segundo a Altri, as cinco centrais de biomassa produzem, no seu conjunto, um 

total próximo dos 720 GWh (fig. 7).

fot. 4 - Central de Biomassa de Mortágua. Outro setor, no qual também se destaca a chaminé a 
expelir fumos resultantes da combustão (Fotografia de João Luís Fernandes, tirada a 09-10-2020).
Photo 4 - Central de Biomassa de Mortágua. Another sector, in which the chimney also expels fumes 

resulting from combustion (Photograph by João Luís Fernandes, taken on 09-10-2020).

http://www.altri.pt/pt/what-we-do/renewable-energy/biomass
http://www.altri.pt/pt/what-we-do/renewable-energy/biomass
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O envolvimento desta empresa portuguesa (tem sede no Porto) na produção de 

energia a partir da biomassa deve ser entendido no âmbito da gestão florestal que faz parte 

da sua área de atuação. A Altri produz pasta de papel a partir do eucalipto e é proprietária 

de três fábricas do setor - a Celbi, a Caima e a Celtejo, em cujas instalações se alojaram 

quatro das cinco centrais de biomassa que fazem parte da rede.

Como também se refere na sua página digital, nestes casos o processo de produção 

de energia “[…] assenta no aproveitamento de componentes vegetais com propriedades 

combustíveis e que não servem para a produção de pastas (ligninas), que são queimados 

numa caldeira de recuperação visando a produção de vapor que servirá para accionar um 

gerador eléctrico”.

A empresa faz a gestão de mais de 83 mil hectares de floresta, apresentando uma 

autossuficiência da ordem dos 20%. Em termos energéticos, e com a produção de eletricidade 

a partir da biomassa, a Altri é excedentária, sendo, por isso, uma entidade vendedora.

fig.  7 - Distribuição espacial das cinco 
centrais de biomassa, integradas da rede da 

empresa Altri, em parceria com a EDP (Fonte: 
adaptado de google maps e http://www.altri.pt/

pt/what-we-do/renewable-energy/biomass).
Fig. 7 - Spatial distribution of the five biomass 
plants, integrated in the Altri company network, 
in partnership with EDP (Source: adapted from 
google maps and http://www.altri.pt/pt/what-we-

do/ renewable-energy / biomass).

http://www.altri.pt/pt/what-we-do/renewable-energy/biomass
http://www.altri.pt/pt/what-we-do/renewable-energy/biomass
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Entretanto, no verão de 2020 foi assinado um contrato de concessão e instalação de 

uma segunda central de biomassa no concelho de Mortágua. Este investimento, com 

licença a ser atribuída pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), permitirá 

alargar o volume de resíduos e aumentar a potência energética instalada, que deverá 

duplicar. Segundo a autarquia local, esta ampliação reforçará a centralidade do município 

enquanto território de produção de energias renováveis. Para além do acréscimo de 

empregos (prevê-se a criação de 20 postos de trabalho), a nova unidade permitirá reforçar 

a estratégia de limpeza do solo florestal, diminuindo a matéria combustível e reduzindo o 

risco de incêndio. Prevê-se a sua conclusão em 20223.

3  Pode consultar-se a divulgação deste projeto ao público através do site: https://jornaldocentro.pt/
online/mortagua-regiao/nova-central-de-biomassa-produz-eletricidade-para-uma-cidade-de-300-mil. 

https://jornaldocentro.pt/online/mortagua-regiao/nova-central-de-biomassa-produz-eletricidade-para-uma-cidade-de-300-mil
https://jornaldocentro.pt/online/mortagua-regiao/nova-central-de-biomassa-produz-eletricidade-para-uma-cidade-de-300-mil
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4 - terceira Paragem: Área mineira da urgeiriça

Nesta paragem, um dos objetivos centrais deste percurso técnico, discutem-se o contexto 

geográfico e os riscos tecnológicos (e sociais) da área mineira da Urgeiriça, um lugar do 

concelho de Nelas, com cerca de 300 habitantes, localizado na vizinhança imediata de 

Canas de Senhorim, aproximadamente com 3 500 residentes (no distrito de Viseu). 

Neste território de exploração de minérios, far-se-á referência ao rádio mas também 

e sobretudo ao urânio. Neste caso, a relação com o tema focal do trajeto - os riscos 

tecnológicos e a energia, pode ser visto numa dupla perspetiva. Por um lado, a aplicação 

desses recursos uraníferos à produção energética para fins militares e, por outro, a sua 

aplicação para fins civis. O percurso geohumano, geopolítico e tecnológico das minas da 

Urgeiriça envolve essas duas dimensões. 

A palavra-chave desta visita é a radioatividade, a partir da qual derivam os riscos aos 

quais as populações locais, e não só, se expuseram ao longo do tempo4.

Confirmando a necessária integração das escalas geográficas para analisar criticamente 

estes lugares a partir da ótica dos riscos, José Manuel Mendes e Pedro Araújo (2011, p. 33) 

referem que “As histórias locais e nacionais do urânio são sempre parte integrante da história 

mais vasta e mais complexa que é a do nuclear globalizado”. Como sublinham estes autores, 

a Urgeiriça é o território português onde a exploração do urânio foi mais significativa a 

nível nacional e com maior projeção internacional.

A descoberta do rádio (presente no minério de urânio), por Marie Curie, no final 

do século XIX e o reconhecimento das suas potenciais qualidades medicinais, teve como 

efeito o aumento da procura desse minério. Em 1915, foi concessionada uma mina de 

extração uranífera no concelho de Nelas. 

Inicialmente com investimento português, em 1930 foi criada a Companhia 

Portuguesa de Radium, já com capitais ingleses, que iriam marcar a dinâmica desta região 

nas décadas seguintes. 

Na época com algumas dezenas de trabalhadores, as condições de trabalho eram 

rudimentares e a exposição ao risco era já um facto. As primeiras mortes derivadas de 

doenças pulmores foram reportadas na década de (19)30.

4  Para a construção do texto referente a esta paragem na área mineira da Urgeiriça, consultaram-se fontes 
como Mota Veiga (2006, 2011 e 2014), Pais (2014) e Cameron (2016). Neste último caso, para além do 
trajeto histórico da área mineira, retiraram-se informações de testemunhos diretos (de especialistas e antigos 
mineiros) incluídos naquele trabalho documental em vídeo. Outras referências, serão explicitadas diretamente.
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As dificuldades no arranque do mercado do radium e a concorrência de outras regiões 

mineiras, como o Congo belga, levou a empresa a alargar os negócios e, sabe-se agora, a 

estender os riscos derivados da radioatividade. Venderam-se resíduos da extração mineira, 

como adubo radioativo, e criou-se a empresa Sociedade Águas Radium.

Engarrafou-se água de fontes locais com o pressuposto que a radioatividade teria 

efeitos benéficos para a saúde. 

Na mesma época, em 1935, foi inaugurado o Hotel da Urgeiriça, que recebeu 

hóspedes, sobretudo ingleses, e promoveu um turismo de elite numa região ainda rural.

Estas dinâmicas industriais e de turismo beneficiaram muito da ligação ferroviária 

desta região a Lisboa e outras áreas do país, através da Linha da Beira Alta.

Esta fase do radium mudou no após II Guerra Mundial. Durante este conflito, a corrida 

ao armamento e à produção da bomba atómica (a referida produção energética para fins 

militares), trouxe nova centralidade à Urgeiriça, agora adquirida por uma parceria entre os 

EUA e uma empresa estatal do Reino Unido: a United Kingdom Commercial Corporation, Ltd. 

Esta passagem iniciou uma nova fase, a da exploração do minério não pelo interesse 

no radium mas no urânio em si, agora sobretudo para fins militares. 

A explosão das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki teve um impacto negativo 

no interior dos próprios EUA. Esse facto reorientou o mercado de urânio também para a 

aplicação civil, através da produção de energia nas centrais nucleares.

Esta circunstância não retirou centralidade à Urgeiriça no contexto da Guerra Fria, até 

porque os ingleses persistiam com projetos no domínio do armamento atómico. 

Entretanto, as minas continuaram a laborar e a deixar um rasto de resíduos e 

externalidades negativas que afetaram a saúde da população.

Apesar disso, estes riscos, dos quais só mais tarde se teve exata consciência, foram 

acompanhados por dinâmicas locais de desenvolvimento. Para além do emprego, 

as minas garantiram algum progresso, como as habitações aos mineiros e restantes 

operários, cerca de 60 habitações as redes de esgotos, espaços de convívio, campo de 

jogos e escola primária (muitos mineiros, para além de receberem formação técnica, 

foram aqui alfabetizados) (fots. 5 à 8). 

Ao mesmo tempo, investia-se na mina. Nos anos 50, foi instalado um sistema de 

ventilação que oxigenava as galerias subterrâneas mas transportava partículas contaminadas 

para a superfície. Ainda assim, e insiste-se nesta questão, a radioatividade estava longe de 

ser considerada um risco.
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fot. 5 - Habitações construídas no complexo mineiro da Urgeiriça 
(Fotografia de João Luís Fernandes, tirada a 08/11/2019).

Photo 5 - Houses built in the Urgeiriça mining complex 
(Photograph by João Luís Fernandes, taken on 08/11/2019).

fot. 6 - Conjunto de habitações e espaço verde no atual complexo mineiro da Urgeiriça 
(Fotografia de João Luís Fernandes, tirada a 09-10-2020).

Photo 6 - Housing complex and green space in the current mining complex of Urgeiriça 
(Photograph by João Luís Fernandes, taken on 09-10-2020).



v congresso internacional de riscos
Coimbra, 12 a 16 de outubro de 2020

livro-guia da visita técnica n.º 438

Como referem Mendes e Araújo (2011, p. 33), “A exposição ao urânio e aos produtos 

do seu decaimento não é imediatamente acessível aos sentidos e integra […] o grupo dos riscos 

tecnológicos para a apreensão dos quais a ciência se constitui como um mediador incontornável. 

Apenas a ciência dispõe das técnicas e instrumentos necessários para lhes conferir existência […]”. 

Para estes autores, citando P. Perreti-Watel, só a ciência trará a perceção deste risco 

tecnológico e dos seus efeitos, ainda que, acrescenta-se, a deterioração da saúde nesta 

comunidade tenha vindo a dar sinais empíricos deste risco.

Retomando a trajetória desta área mineira, com a descoberta de jazidas de urânio, mais 

barato em países como a África do Sul e a Austrália, a Urgeiriça perdeu competitividade e 

o acordo luso-britânico de concessão terminou em 1962. 

Entretanto, o Estado português criou a Junta de Energia Nuclear e continuou a 

exploração de urânio, agora destinado a uma hipotética rede de centrais nucleares no país. 

fot. 7 - Centro de convívio 
e de encontro comunitário 

(Casa do Pessoal das Minas da 
Urgeiriça (Fotografia de João 

Luís Fernandes, tirada 
a 09-10-2020).

Photo 7 - Conviviality and 
community meeting center 

(Casa do Pessoal das Minas da 
Urgeiriça) (Photograph by João 

Luís Fernandes, taken 
on 09-10-2020).

fot. 8 - Jardim infantil da 
Área Mineira da Urgeiriça 
(Fotografia de João Luís 

Fernandes, tirada 
a 09-10-2020).

Photo 8 - Children's garden/
playground in the Urgeiriça 

Mine Area (Photograph by João 
Luís Fernandes, taken 

on 09-10-2020).
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Nesta nova fase de exploração, apostou-se em minérios com maior concentração de urânio 

e em técnicas como a utilização de água para lixiviação in situ do material residual, que em 

muito terá contribuído para o aumento da contaminação. A dispersão da radioatividade 

ocorreu também a partir dos resíduos armazenados em espaços como a Barragem Velha.

Os projetos de energia nuclear, que não avançaram em Portugal, as dificuldades do 

mercado global do urânio e um facto disruptivo como a explosão, em 1986, de um dos 

reatores nucleares na central de Chernobyl (antiga URSS, atual Ucrânia), inviabilizaram 

a extração de urânio na Urgeiriça, que encerrou em 2001, já sob a gestão da Empresa 

Nacional de Urânio, SA.

Após o fim das atividades de extração, criaram-se dois grupos locais de pressão 

e reivindicação de direitos. Em 2002, com sede na Urgeiriça, foi constituída a AZU - 

Ambiente nas Zonas Uraníferas - Associação de Defesa do Ambiente, para intervenções 

no domínio ecológico. A ATMU - Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio, 

foi criada em 2010 como organização sem fins lucrativos para defesa dos direitos sociais 

da antiga comunidade mineira: “As reivindicações destes últimos – a realização de exames 

médicos, a equiparação a trabalhadores de fundo de mina para efeitos de benefícios na idade 

da reforma, e as indemnizações às viúvas dos mineiros já falecidos – irão encontrar num estudo 

epidemiológico, na doença e na morte fortes aliados na produção de um efeito mediático no 

sentido de expandir o âmbito da responsabilidade e de responsabilização do e pelo Estado que 

este, por sua vez, procurará confinar à questão ambiental, ou seja, à requalificação das minas 

da Urgeiriça” (Mendes e Araújo, 2011, p. 33).

As minas de urânio trouxeram investimentos, empregos, um ambiente mais cosmo-

polita a esta região. Todavia, ficou o rasto de uma outra face, a da contaminação de 

solos, águas e edifícios, entre os quais as habitações dos mineiros e operários desta área 

industrial, factos que fazem parte do “[…] reconhecimento tardio do passivo ambiental 

gerado pela exploração desse minério” (Mendes e Araújo, 2011, p. 33).

A fase de reabilitação deste espaço geográfico inicia-se em 2001, já com a gestão da 

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro. 

Como se pode ver em Mendes e Araújo (2011, p. 40), “A partir de 2001 estavam 

já reunidas as condições – uma profusão de estudos, um enquadramento legal e a concessão 

dos trabalhos a uma empresa pública – para dar cumprimento ao Programa de Recuperação 

Ambiental das Áreas Mineiras Degradadas e, concretamente, para avançar com a remediação 

das situações mais prementes […]”.
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fot. 9 - Sinalização do projeto 
de recuperação ambiental da 

antiga área mineira da Urgeiriça, 
na Barragem Velha (Fotografia 
de João Luís Fernandes, tirada a 

09-10-2020).
Photo 9 - Signaling of the 

environmental recovery project of 
the old mining area of Urgeiriça, 
in Barragem Velha (Photograph 
by João Luís Fernandes, taken on 

09-10-2020).

fot. 10 - Pormenor da 
Barragem Velha (à esquerda da 
vedação), após recuperação e  

rearranjo paisagístico (Fotografia 
de João Luís Fernandes, tirada a 

09-10-2020).
Photo 10 - Detail of the Old 
Dam (to the left of the fence), 
after recovery and landscape 

rearrangement (Photograph by 
João Luís Fernandes, taken on 

09-10-2020).

Após cessar a exploração, fizeram-se estudos de diagnóstico, decidiram-se projetos 

e fasearam-se as ações. A primeira ocorreu na referida barragem de rejeitados (a 

Barragem Velha, aquela que apresentava os mais elevados níveis de contaminação) 

(fots. 9 e 10). Numa intervenção que durou dois anos (entre 2006 e 2008), aplicaram-

se métodos de selagem, sistema de recolha e tratamento de águas contaminadas e de 

renaturalização paisagística.

A EDM tratou também um espaço dos anos (19)50, do tempo da Companhia 

Portuguesa de Radium: as minas do Valinho. A área foi descontaminada e será 

disponibilizada à população com parque de lazer.

Incluindo intervenções de recuperação de infraestruturas e edifícios, o objetivo será 

a requalificação desta área mineira tornando-a um espaço multifuncional. Para além 

da descontaminação, aposta-se na qualidade ambiental, na vertente académica e de 

investigação, no turismo e na preservação da memória (fots. 11 e 12). 
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fot. 11 - Representação simbólica, inaugurada em 1999 em honra dos mineiros 
(Fotografia de João Luís Fernandes, tirada a 09-10-2020).

Photo 11 - Symbolic representation, inaugurated in 1999 in honor of the miners 
(Photograph by João Luís Fernandes, taken on 09-10-2020).

fot. 12 - Parque de lazer aberto ao público, nos terrenos adjacentes às oficinas e ao Poço de Santa 
Bárbara (Fotografia de João Luís Fernandes, tirada a 09-10-2020).

Photo 12 - Leisure park open to the public, on the grounds adjacent to the workshops and the Poço de 
Santa Bárbara (Photograph by João Luís Fernandes, taken on 09-10-2020).
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fot. 13 - Um dos ícones desta área mineira: o poço de Santa Bárbara (Fotografia de João Luís 
Fernandes, tirada a 09-10-2020).

Photo 13 - One of the icons of this mining area: the Santa Bárbara well (Photograph by João Luís 
Fernandes, taken on 09-10-2020).

Está projetado um centro interpretativo em torno de um dos geossímbolos deste 

complexo - a estrutura construída sob o poço de Santa Bárbara, cujo nome honra a 

padroeira dos mineiros (mas também dos artilheiros e de todos aqueles que trabalham 

com o fogo, como os bombeiros). Na comunidade mineira, o dia de Santa Bárbara era 

motivo de celebração religiosa e de festividades lúdicas (fot. 13).

Atendendo à trajetória da área mineira da Urgeiriça, Mendes e Araújo (2011, p. 

36-37),propõem três temporalidades: o tempo tacteante do urânio (1913-1962), o tempo 

áureo do urânio (1962-1990) e o tempo incerto da radioactividade (1990-2008). Para 

estes autores, estas temporalidades não obedecem a “[…] uma correspondência direta com 

a cronologia da exploração e tratamento de urânio na Urgeiriça”, mas refletem mudanças 

como a ausência ou presença da questão ambiental, que muda ao longo do tempo.
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Seguindo esta sistematização de Mendes e Araújo (2011):

	O tempo tacteante do urânio (1913-1962), é a fase de arranque da exploração 

deste minério e alarga-se até à interrupção da atividade privada no setor da 

exploração de minérios de urânio, com a passagem da Companhia Portuguesa 

de Radium para o controlo do Estado português. Nesta fase, não se colocava a 

questão ambiental;

	O tempo áureo do urânio (1962-1990) é uma etapa de transição, com a Junta de 

Energia Nuclear (JEN) e a emergência do urânio como um fator estratégico para 

as aspirações do país, no plano interno mas também internacional. Nesta fase, a 

questão ambiental vai surgindo mas não é determinante;

	O tempo incerto da radioactividade (1990-2008) corresponde ao progressivo 

enfraquecimento da exploração de urânio e à paralela emergência da questão 

ambiental enquanto preoccupação.

É nesta última fase, caraterizada por Mendes e Araújo (2011) como de “tempo 

incerto da radioactividade”, que se procuram diagnósticos e se preparam ações de 

mitigação dos riscos. Ainda segundo estes autores, a partir de 2003 o Instituto 

Ricardo Jorge fica encarregado, pelo governo, de realizar um estudo epidemiológico 

das populações afetadas pelas minas de Urânio em Portugal. Esse diagnóstico 

sanitário (denominado MinUrar) acaba por se concentrar na população desta área 

mineira da Urgeiriça.

Como referem Mendes e Araújo (2011, p. 34), “O pioneirismo do MinUrar reside, 

inclusivamente, em abordar os efeitos aos quais as populações que vivem próximo das 

minas de urânio estão sujeitas e os efeitos que as escombreiras de minas de urânio e as 

lagunas com águas residuais ácidas ricas em metais pesados exercem sobre a saúde dessas 

populações, já que, relativamente aos trabalhadores, estes efeitos parecem sobejamente 

estabelecidos e incontestáveis”.

Apesar do difuso (e não muito fácil de comprovar) nexo de causalidade com as 

minas, a deteção de valores elevados de neoplasias malignas na população estudada 

foi, ainda segundo Mendes e Araújo (2011), um contributo para os argumentos 

reivindicativos das populações. Para estes autores, a um território contaminado (que 

se pode atenuar com intervenções de natureza ambiental), devem acrescentar-se os 

corpos contaminados (a exigir, da parte do Estado, uma reparação de natureza diferente 

e mais personalizada).
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5 - Quarta Paragem: ParQue eólicO de PenacOva

“As questões energéticas constituem um desafio ambiental urgente. A ameaça 

das alterações climáticas e a escassez de fontes de energia convencional têm levado 

os países a investir crescentemente em fontes de energia alternativas e renováveis. 

Ao contrário de outras tecnologias de produção energética (como a nuclear ou os 

combustíveis fósseis, mas também os biocombustíveis e as barragens), a energia solar 

e a energia eólica são geralmente percecionadas como “limpas”, “verdes” ou “amigas 

do ambiente”, uma extensão de tecnologias tradicionais como os moinhos de vento” 

(Delicado et al., 2013, p. 12-13).

Como já se referiu atrás, entre 2011 e 2019, do total de energia renovável produzida 

(GWh) em Portugal, 42% teve origem eólica (DGEG, 2020a). No mesmo período, 

a produção energética a partir de aerogerados aumentou 49% e a potência instalada 

expandiou-se 25% (DGEG, 2020a).

O Parque Eólico de Penacova, última paragem deste percurso, foi inaugurado em 

2019, estende-se pelas cumeadas da serra do Buçaco e ocupa territórios das freguesias de 

Sazes de Lorvão e Carvalho (no concelho de Penacova) (fot. 14).

fot. 14 - Parque Eólico de Penacova (Fotografia de João Luís Fernandes, tirada a 09-10-2020).
Photo 14 - Penacova Wind Farm (Photograph by João Luís Fernandes, taken on 09-10-2020).
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Promovido pela empresa Parque Eólico Serra do Oeste, que faz parte da EDP 

Renováveis, é constituído por 13 turbinas e tem uma potência de 46,8 MW. A ligação 

dos aerogeradores à rede elétrica, através da Subestação da Pampilhosa, é assegurada por 

10 mil metros de linhas elétricas, que atravessam terrenos das freguesias de Penacova 

(concelho de Penacova), união das freguesias de Souselas e Botão (concelho de Coimbra) 

e Pampilhosa (concelho de Mealhada) (DGEG, 2018).

O enquadramento geográfico deste parque foi analisado num estudo de impacte 

ambiental, que deu garantias sobre a viabilidade do projeto e assinou um parecer positivo 

para a sua implantação (Trindade, 2017).

De acordo com este estudo, em pormenor, na área de implantação do Parque Eólico 

de Penacova, não existem superfícies de captação de água subterrânea e os solos são poucos 

evoluídos e sem aptidão agrícola, com predomínio de matos com espécies invasoras 

(sobretudo de acácia-mimosa e acácia-da-austrália). 

Ainda seguindo Trindade (2017), nas proximidades é possível observar a presença de 

eucaliptos (em particular no trajeto percorrido pela linha elétrica aérea), pinheiro-bravo 

e uma mancha limitada de pinheiro-manso, mas nada que tenha comprometido a 

construção deste empreendimento de produção de energia eólica.

De resto, todo o empreendimento, que envolve aerogeradores, acessos, valas de cabos 

e subestação, encontram-se em espaços de Classe de Perigosidade de Risco de Incêndio 

Muito Baixo (Trindade, 2017), questão relevante para a garantia da sustentabilidade (e 

viabilidade) do projeto.

É certo que a difusão espacial destes parques eólicos faz parte de uma dinâmica de 

humanização da paisagem. De certo modo, será uma forma particular de urbanização de 

um espaço rural de baixas densidades com crescente multifuncionalidade (Fernandes e 

Alves, 2015). 

Porém, neste caso, como se refere no mesmo estudo de impacte ambiental, a área de 

implantação deste parque estava já bastante alterada pela ação humana, em particular ao 

longo da cumeada da serra do Buçaco, apesar de não se notarem atividades geohumanas 

relevantes, sendo o tráfego reduzido e limitado ao acesso às propriedades florestais de 

proximidade (Trindade, 2017).

Este exemplo confirma a tendência para a implantação dos parques eólicos em 

contextos geográficos mais remotos, potenciando a redução do risco. Ainda assim, foram 

efetuadas medições sob o ponto de vista sonoro, um dos pontos mais sensíveis que 
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acompanham a implantação dos aerogeradores (Augusto, 2014). 

Como se expõe em Trindade (2017), foram selecionados três pontos de moni-

torização - nas localidades de Palheiros (a cerca de 840 metros de distância do parque), 

Carvalho Velho (a 620 metros) e São Paulo (a 700 metros). Ainda que na fase de 

construção o ruído tenha sido maior, este estudo de impacte ambiental na previu 

qualquer perturbação do ambiente e da paisagem sonora destes lugares.

Este parque não interfere com nenhuma área protegida por estatutos de conservação, 

como a Rede Natura 2000 e a Rede Nacional de Áreas Protegidas. Contudo, sob o ponto 

de vista ecológico e geohumano, na proximidade do Parque Ecológico de Penacova foram 

inventariados alguns valores patrimoniais, nomeadamente cinco moinhos (Trindade, 2017).

A produção comercial de energia eólica por meios tecnológicos sofisticados faz parte 

de um processo híbrido de destradicionalização mas também, ao mesmo tempo, de ligação 

ao passado agro-silvo-pastoril. Neste, potenciavam-se os recursos eólicos da região através 

de moinhos de vento (fot. 22), hoje também objeto de patrimonialização e turistificação 

naquele espaço geográfico.

fot. 15 - Moinhos requalificados em Portela de Oliveira, contíguos ao parque eólico. Em segundo 
plano, notam-se as pás dos primeiros geradores deste alinhamento ao longo da cumeada 

(Fonte: Ana Maria Cortez Vaz, 2011).
Photo 15 - Refurbished windmills in Portela de Oliveira, adjacent to the wind farm. In the background, 

the blades of the first generators of this alignment are noted along the ridge 
(Source: Ana Maria Cortez Vaz, 2011).
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Ainda que neste caso de Penacova não estejam referenciados problemas, a expansão 

dos parques de aerogeradores na Europa e em países como Portugal implica equilíbrios 

nem sempre fáceis de gerir. Apesar dos estudos de impacte ambiental, nem sempre se 

consegue um balanço sustentável entre os diferentes valores que estão em causa neste 

processo de transformação da paisagem, de potencial alteração dos quadros de vida das 

populações de proximidade e, como veremos mais adiante, de aumento generalizado dos 

custos de acesso à energia. Como referem Delicado et al. (2013, p. 12): 

“Não obstante os reflexos positivos associados aos parques eólicos, […] 

ligados a benefícios no combate às alterações climáticas, à redução da poluição, à 

diminuição da dependência energética de Portugal em relação ao exterior e aos 

proveitos económicos daí decorrentes, o aumento significativo do número e dimensão 

das infraestruturas necessárias ao aproveitamento da energia eólica não passou 

despercebido. Controvérsias em torno das modificações introduzidas na paisagem, 

o seu impacte nas espécies naturais, nas atividades turísticas e até sobre a saúde, 

associadas a uma progressiva cobertura mediática com um forte enfoque nos custos 

associados à produção de energias renováveis (nomeadamente no peso que tal implica 

no custo mensal da eletricidade), contrabalançam o pendor aparentemente positivo 

do discurso em torno do tema” (Delicado et al., 2013, p. 12).

Como se confere em Delicado et al. (2013), por vezes, a implantação e expansão 

geográfica de aerogeradores tem sido acompanhada por controvérsias e até por conflitos 

mais abertos entre atores tais como residentes, autoridades locais ou organizações não 

governamentais que atuam em áreas como a ecologia ou a defesa do património. Ainda 

segundo estes autores, no caso português está referenciado um exemplo controverso: a 

hipotética instalação de um conjunto de aerogeradores no Parque Natural de Montesinho.

Neste caso, o interesse das populações locais em instalar um parque eólico em solos 

considerados improdutivos, colidiu com a perspetiva mais conservacionista da área 

protegida: “En Montesinho, las poblaciones locales demandan la creación de un parque eólico 

en tierras comunales improductivas, aspirando a beneficiarse económicamente de él, mientras 

que los argumentos de las autoridades conservacionistas para prohibir la energía eólica son 

percibidos por ellas como una interferencia externa e ilegítima en la gestión comunitaria de un 

patrimonio local” (Afonso e Mendes, 2010, p. 5).
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nOtas cOnclusivas

“As alterações climáticas e a degradação do ambiente representam uma 

ameaça existencial para a Europa e o resto do mundo. Para superar estes desafios, 

a Europa necessita de uma nova estratégia de crescimento que transforme a 

União numa economia moderna, eficiente no aproveitamento dos recursos 

e competitiva, em que: já não existam emissões líquidas de gases com efeito 

de estufa em 2050; o crescimento económico seja dissociado da exploração 

dos recursos; e ninguém nem nenhuma região seja deixado para trás. O 

«Pacto Ecológico Europeu» é o nosso roteiro para tornar a economia da UE 

sustentável. Alcançaremos este objetivo transformando os desafios climáticos e 

ambientais em oportunidades em todos os domínios de intervenção e tornando 

a transição justa e inclusiva para todos” (Comissão Europeia, 2020).

O setor energético e, com este, os territórios de produção, transporte e consumo de 

energia, estão em mudança. O Pacto Ecológico Europeu (o Green Deal) promovido pela 

Comissão Europeia aponta caminhos, identifica planos de ação e deixa metas e indicações 

a Estados membros da União Europeia, como Portugal, que assumiram compromissos 

numa área estratégica para o futuro.

Esse trajeto passa pela descarbonização progressiva das sociedades europeias. No caso 

português, a transposição desse imperativo levou à desativação das centrais termoelétricas 

(que produziam energia a partir do carvão) do Pêgo e de Sines. Com isto, espera-se o 

aumento do peso relativo das energias renováveis quer na produção quer no consumo.

Sendo a energia um dos campos mais abertos à inovação tecnológica, procuram-se 

alternativas. O Plano Nacional do Hidrogénio, aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros nº 63/2020, define uma estratégia de diversificação das fontes de produção 

de energia, contribuindo para o mix energético que pode contribuir para uma maior 

autonomia e para a sustentabilidade no território de Portugal e da União Europeia. 

Como se refere nesse texto oficial (Presidência do Conselho de Ministros, 2020, p. 7): 

“No contexto do compromisso assumido na Conferência das Partes da Convenção Quadro das 

Nações Unidas para as Alterações Climáticas realizada no ano de 2016, Portugal procedeu 

à aprovação do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050), constante da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho. Para alcançar a neutralidade 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en
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carbónica, conforme previsto no RNC2050, foi estabelecida a redução de emissões de gases com 

efeito estufa para Portugal entre 85 % e 90 % até 2050, face a 2005, e a compensação das 

restantes emissões através do sequestro de carbono pelo uso do solo e florestas. A trajetória de 

redução de emissões foi fixada entre 45 % e 55 % até 2030, e entre 65 % e 75 % até 2040, 

todos em relação aos valores registados em 2005”.

Este plano, aprovado em 2020, aponta para o horizonte de 2030 e quantifica um 

conjunto de metas e objetivos (que a seguir se apresentam) a respeito da progressiva 

inclusão do hidrogénio no sistema energético nacional (Presidência do Conselho de 

Ministros, 2020, p. 8-9):

a) 10 % a 15 % de injeção de hidrogénio verde nas redes de gás natural;

b) 2 % a 5 % de hidrogénio verde no consumo de energia do setor da indústria;

c) 1 % a 5 % de hidrogénio verde no consumo de energia do transporte rodoviário;

d) 3 % a 5 % de hidrogénio verde no consumo de energia do transporte marítimo doméstico;

e) 1,5 % a 2 % de hidrogénio verde no consumo final de energia;

f ) 2 GW a 2,5 GW de capacidade instalada em eletrolisadores;

g) Criação de 50 a 100 postos de abastecimento de hidrogénio.

Com este incentivo legal, está aberto um ciclo que deverá incluir o hidrogénio 

enquanto fonte para a produção de energia no território nacional. 

A decomposição da molécula da água através da eletrólise permite separar o oxigénio 

e libertar o hidrogénio para ser usado como fonte energética. Apesar da aparente 

simplicidade do processo, coloca-se uma questão de fundo: a eletrólise implica a utilização 

de energia elétrica. 

A origem primária dessa energia pode ser uma fonte renovável (daqui a denominação 

hidrogéneo verde), mas poderá ser também fóssil (no caso do hidrogéneo cinzento). No 

primeiro caso, haverá um contributo para o Green Deal. No segundo, de modo indireto, 

reforçar-se-á o peso das energias fósseis. Mas este é apenas um dos pontos contraditórios 

inevitáveis nestas transformações operadas no setor energético.

A utilização do hidrogéneo para este fim beneficia do otimismo oficial e apresenta vantagens: 

é um gás abundante, tem um potencial energético elevado e os resíduos que resultam do 

processo de produção energética (água não contaminada) são inofensivos sob o ponto de vista 

ambiental. Contudo, as tecnologias implicadas em toda esta cadeia estão pouco testadas e o 

processo poderá ser oneroso. Acrescente-se ainda que, para além das incertezas colocadas pela 

energia necessária à eletrólise, é difícil o armazenamento deste gás (Estêvão, 2008).
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A controvérsia em relação ao hidrogénio está aberta e temem-se, por exemplo, os 

efeitos que esta fonte energética poderá ter no acesso dos consumidores portugueses a 

uma energia colocada no mercado a preços potencialmente mais onerosos.

A exemplo do que ocorreu no passado com outras fontes renováveis, teme-se que as 

empresas privadas possam ser incentivadas a investir e a inovar no setor do hidrogéneo 

através de um sistema feed-in tariff. No caso da energia eólica, este modelo implicou a 

assinatura de contratos de duração prolongada entre o Estado português e esses promotores, 

garantindo-lhes uma renda fixa que acabou por encarecer a energia colocada no mercado. 

É neste ponto que, por exemplo, os riscos tecnológicos e sociais se cruzam. Na prática, 

os consumidores acabam por suportar custos elevados, o que é gravoso num país com níveis 

relevantes de pobreza energética especialmente evidente em determinadas regiões (com um 

regime climático mais extremo) e em certas faixas sociais mais vulneráveis (Rodrigues, 2020).

Num debate que deverá ser isento mas também crítico, autores como Guillaume Pitron 

(2019) procuram trazer algum distanciamento ao debate e questionam os efeitos indiretos 

da eletrificação da sociedade. A expansão do automóvel elétrico e de equipamentos (o 

hardware) para a produção de energias renováveis, como os aerogeradores ou as células 

fotovoltaicas, implica a mobilização global de metais raros, com efeitos ambientais em 

países como a China, a Bolívia, o Chile, entre outros. 

Para estes argumentos, ainda que in situ se reduzam as emissões de carbono, na 

verdade esta dinâmica de higienização poderá alavancar-se em práticas de greenwashing, 

isto é, de transferência, à escala global, de problemas ambientais e de desequilíbrios de 

sustentabilidade. As referidas energias verdes acabam por apresentar custos multiterritoriais 

(Haesbaert, 2004) difíceis de calcular e até mesmo de cartografar. Nesse sentido, a 

eletrificação da sociedade (uma tendência presente em todo o percurso desta viagem 

técnica), deve ser problematizada em diferentes escalas geográficas, contornando a 

tentação de leituras diretas e interpretações unidimensionais.

A viagem entre a barragem da Aguieira, a central de biomassa de Mortágua, a 

área mineira da Urgeiriça e o parque eólico de Penacova, mostrou-nos um mosaico de 

territórios multifuncionais nos quais se implicam questões de segurança energética (em 

sentido amplo), de riscos tecnológicos (mas também sociais), de extrativismo, ecologia 

política e geopolítica.

O que se discutiu ao longo do trajeto e das paragens efetuadas, implica o local e 

o regional, mas também o nacional e o europeu. Fazendo a ponte com algumas ideias 



v congresso internacional de riscos
Coimbra, 12 a 16 de outubro de 2020

livro-guia da visita técnica n.º 452

iniciais expressas no capítulo de entrada, nada do que acontece em cada um desses 

lugares visitados está desligado das ocorrências na Rússia e no Mar Negro, no Sahel e no 

Mediterrâneo Oriental, apenas para citar alguns exemplos. 

O setor da energia exige flexibilidade de análise e é um dos que mais requer em 

termos de plasticidade geográfica na observação crítica desta realidade em mudança. As 

complexas cadeias de produção-transporte-consumo de energia que atravessam estes 

espaços geográficos da Região Centro não se entendem sem a flexibilidade e integração 

das escalas de análise.

Para além do reforço deste método de fazer e pensar a Geografia, que implica uma 

geometria variável de relações espaciais, este percurso deixa-nos aquele que era o seu 

principal objetivo: um contributo empírico (mas também teórico-concetual) para a 

problematização dos riscos tecnológicos e das suas derivações em múltiplos sentidos.
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