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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 0450/2004, apresentada por "Plataforma Sabor Livre", de nacionalidade 
portuguesa, sobre um projecto de construção de uma barragem no rio Sabor

Petição 864/2006, apresentada por Iván Ramirez, de nacionalidade portuguesa, em 
nome de "Plataforma Sabor Livre", sobre o projecto de uma central hidroeléctrica 
no vale do Sabor, em Portugal

1. Síntese da petição 0450/2004

Os peticionários, uma ONG criada com a finalidade de preservar o rio Sabor contra a 
construção de barragens, consideram que a construção da barragem prevista pelo Governo 
português está em contradição com as várias disposições da legislação ambiental europeia, 
particularmente as directivas "Aves" e "Habitats". A região para onde está projectada a 
construção da barragem faz parte da rede Natura 2000. De acordo com a avaliação das 
consequências ambientais, a construção da barragem terá uma duração de cinco a seis anos e 
não ajudará, portanto, o Governo português a atingir uma redução da utilização de energia 
convencional até 2010, conforme os objectivos da União Europeia.

Síntese da petição 0864/2006

O peticionário protesta contra a decisão do Governo português de construir uma central 
hidroeléctrica no vale do Sabor, situado no Nordeste de Portugal. O Vale do Sabor, que é uma 
Zona de Protecção Especial (ZPE) na acepção da Directiva 79/409/CEE do Conselho relativa 
à conservação das aves selvagens, inclui habitats da águia de Bonelli (hieratus fasciatus), da 
águia-real (aquila chrisaetus) e da cegonha-preta (ciconia nigra), únicos no Sul da Europa. O 
peticionário, considerando que este projecto constitui uma violação flagrante não apenas da 
directiva supracitada, mas também da Directiva 92/43/CEE do Conselho relativa à 
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preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens, solicita ao Parlamento que, 
por um lado, convide a Comissão a não atribuir dotações dos Fundos Estruturais ao projecto 
em questão e, por outro, a velar por que as autoridades portuguesas suspendem o projecto até 
estarem satisfeitas todas as condições previstas nas referidas directivas.

2. Admissibilidade

0450/2004: declarada admissível em 25 de Outubro de 2004. 0864/2006: declarada admissível 
em 6 de Março de 2007. A Comissão foi instada a prestar informações (n.º 4 do artigo 192.º 
do Regimento).

3. Resposta da Comissão à petição 0450/2004, recebida em 18 de Fevereiro de 2005.

A petição chama a atenção para as consequências da execução do projecto da barragem do 
Sabor, no que respeita à conservação da natureza, e contesta a utilidade do projecto em termos 
de melhoria da eficiência energética e da realização dos objectivos impostos pela Comunidade 
Europeia em matéria de utilização de energias renováveis em Portugal.

De acordo com a avaliação do impacto ambiental, o projecto causará danos nos Sítios de 
Importância Comunitária (SIC) "Rios Sabor e Maçãs" e "Morais", propostos ao abrigo do 
artigo 4° da Directiva 92/43/CEE, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats 
naturais e da fauna e da flora selvagens1, e na Zona de Protecção Especial (ZPE) "Rios Sabor 
e Maçãs", classificada nos termos do artigo 4° da Directiva 79/409/CEE, de 2 de Abril de 
1979, relativa à preservação das aves selvagens2. Efectivamente, os SIC em questão abrigam 
19 tipos de habitats diferentes, 9 espécies animais e 5 espécies vegetais de interesse 
comunitário, sendo que três tipos de habitats e uma espécie animal, o Canis lupus, estão 
classificados como sendo prioritários. A zona em questão foi classificada como ZPE devido à 
presença de 34 espécies de aves selvagens, entre as quais variadas espécies de aves de rapina, 
construindo grande parte delas ninho nas encostas do rio que irão ficar submersas após a 
construção da barragem. 

De acordo com o n.º 4 do artigo 6.°, da Directiva 92/43/CEE, "se, apesar de a avaliação das 
incidências sobre o sítio ter levado a conclusões negativas e na falta de soluções alternativas, 
for necessário realizar um plano ou projecto por outras razões imperativas de reconhecido 
interesse público, incluindo as de natureza social ou económica, o Estado-Membro tomará 
todas as medidas compensatórias necessárias para assegurar a protecção da coerência global 
da rede Natura 2000. O Estado-Membro informará a Comissão das medidas compensatórias 
adoptadas. No caso de o sítio em causa abrigar um tipo de habitat natural e/ou uma espécie
prioritária, apenas podem ser evocadas razões relacionadas com a saúde do homem ou a 
segurança pública ou com consequências benéficas primordiais para o ambiente ou, após 
parecer da Comissão, outras razões imperativas de reconhecido interesse público." Esta 
disposição aplica-se igualmente às ZPE, tal como previsto no artigo 7.° da mesma directiva.
Da disposição supramencionada resulta que, no caso de as incidências negativas nos habitats 
prioritários se confirmarem, o projecto só poderá ser, em princípio, autorizado na ausência de 
soluções alternativas e por razões relacionadas com a saúde e a segurança públicas, ou com 

                                               
1 JO L 206 de 22.7.1992, p. 7–50 
2 JO L 103 de 25.4.1979, p. 1–18 
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consequências benéficas primordiais para o ambiente. Porém, a autorização do projecto pelas 
autoridades portuguesas baseia-se, por um lado, na necessidade de prevenir inundações nas 
localidades situadas a jusante e, por outro lado, no objectivo de substituir as fontes de energia 
de origem fóssil por fontes de energia renováveis com vista à redução das emissões de CO2 
no âmbito dos compromissos comunitários e internacionais em matéria de política climática.
A Comissão já recebeu uma queixa relativa ao tema da presente petição - queixa 2003/4523 -
e está a proceder, actualmente, à análise de todos os elementos de informação disponíveis 
sobre a situação, com o objectivo de tomar proximamente uma decisão sobre o dossier.

4. Resposta complementar da Comissão à petição 0450/2004, recebida em 20 de 
Outubro de 2005

Em complemento da sua comunicação anterior, a Comissão pode anunciar que as implicações 
ambientais do projecto da barragem do Sabor foram submetidas a análise durante uma reunião 
com as autoridades portuguesas. As autoridades portuguesas foram convidadas, em particular, 
a esclarecer mais detalhadamente as razões imperativas de reconhecido interesse público que, 
na sua opinião, poderiam justificar o projecto com base no artigo 6.°, n.°4, da Directiva 
92/43/CEE, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e 
da flora selvagens1.

A Comissão analisou as explicações fornecidas pelas autoridades portuguesas e solicitou a 
comunicação de elementos de informação complementares.

A Comissão aguarda ainda as explicações complementares em questão, a fim de tomar uma 
decisão relativamente à queixa n.º 2003/4523

5. Resposta complementar da Comissão às petições 0450/2004 e 0864/2006, recebida 
em 12 de Fevereiro de 2008

Os peticionários manifestam a sua oposição ao projecto de construção de uma barragem no 
Baixo Sabor devido às suas implicações na conservação dos habitats e das espécies naturais 
presentes nos Sítios de Importância Comunitária "Rios Sabor e Maçãs" e "Morais", 
designados ao abrigo do artigo 4.º da Directiva 92/43/CEE, de 21 de Maio de 1992, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens2, e na Zona de Protecção 
Especial "Rios Sabor e Maçãs", classificada nos termos do artigo 4.º da Directiva 
79/409/CEE, de 2 de Abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens3.

Os peticionários apresentaram também uma queixa à Comissão relativa ao mesmo tema –
registada com o n.º 2003/4523 – que deu lugar, no quadro do procedimento previsto no artigo 
226.º do Tratado CE, a uma carta de notificação endereçada ao Governo português, com base 
nas directivas supracitadas. 

Em seguida, o dossiê foi objecto de várias trocas de informações destinadas a esclarecer os 
aspectos do projecto que constavam da carta de notificação. 
                                               
1 JO L 206 de 22.7.1992, p. 7–50. 
2

JO L 206 de 22.7.1992.
3 JO L 103 de 25.4.1979.
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A este respeito, as autoridades portuguesas, embora reconhecendo os efeitos negativos do 
projecto na conservação dos locais em questão, insistiram sempre na ausência de uma solução 
alternativa no contexto dos objectivos do projecto, nomeadamente a constituição de uma 
reserva hidroeléctrica estratégica, necessária para a concretização do objectivo de aumentar a 
percentagem de utilização de energia eólica – que está sujeita a oscilações naturais difíceis de 
prever - e, termos mais gerais, à diminuição das emissões de gases com efeito de estufa em 
Portugal. 

A Comissão não pode ignorar a importância primordial do aumento da produção de energias 
renováveis para a protecção do ambiente. Contudo, a Comissão deve também velar pelo
respeito das exigências do artigo 6.º da Directiva "Habitats" e assegurar que os impactos 
negativos decorrentes do projecto do Baixo Sabor sejam devidamente compensados de modo 
a não porem em causa a coerência global da rede Natura 2000. A este respeito, a Comissão 
informa o Parlamento de que não será tomada nenhuma decisão sobre este dossiê antes da 
avaliação do pacote de medidas de compensação apresentado pelas autoridades portuguesas. 

A Comissão informará o Parlamento da decisão que tomar neste processo.

6. Resposta complementar da Comissão às petições 0450/2004 e 0864/2006, recebida 
em 30 de Janeiro de 2009

Tal como comunicado anteriormente, as petições têm o mesmo objecto do processo de queixa 
2003/4523. A Comissão informa o Parlamento de que procedeu, no quadro do seu poder de 
apreciação, ao arquivamento da referida queixa na sua reunião de 27 de Fevereiro de 2008
relativa ao processo de infracção.

A decisão de arquivamento foi tomada no seguimento de trocas aprofundadas de informações 
com as autoridades portuguesas e com base nos motivos a seguir indicados, comunicados em 
momento oportuno aos queixosos:

O projecto foi objecto de duas avaliações de impacto ambiental que tiveram especificamente 
em consideração os seus efeitos no Sítio de Importância Comunitária e na Zona de Protecção 
Especial "Rios Sabor e Maçãs". A segunda avaliação comparou duas localizações alternativas,
Baixo Sabor e Alto Côa, e concluiu que a segunda não era uma hipótese válida. Embora o 
projecto do Alto Côa implicasse efeitos em sítios menos importantes do que o do Baixo 
Sabor, os impactos continuariam a ser significativos. Por outro lado, o projecto do Alto Côa 
não permitiria concretizar os objectivos propostos no que respeita à diminuição da 
dependência energética relativamente aos combustíveis fósseis, à constituição de uma reserva 
energética fiável e constante destinada a promover o aumento da utilização de energia eólica e 
à redução das emissões de gases com efeito de estufa. Finalmente, o projecto do Alto Côa 
implicaria custos 70% superiores ao do Baixo Sabor e só poderia estar operacional cinco anos 
mais tarde do que este último. 

Por outro lado, segundo as autoridades portuguesas, as outras barragens incluídas no 
programa nacional de barragens, designadamente no Vale do Douro, apresentariam um nível 
de desempenho, em termos de capacidade de retenção, de eficiência de funcionamento das 
turbinas e de rapidez de resposta, claramente inferior à do Baixo Sabor, tendo em vista a 
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realização dos objectivos propostos, nomeadamente o que se refere ao aumento da 
percentagem de utilização de energia eólica. Com efeito, as barragens do programa nacional 
devem ser consideradas como um complemento necessário, e não como uma alternativa à 
barragem do Baixo Sabor, dados os objectivos energéticos bastante ambiciosos fixados pelo 
Governo português, que pretende atingir uma taxa de 45% de utilização de energias 
renováveis em 2010, superior, portanto, à percentagem de 39% fixada pela Comissão. 

No quadro de análise das condições previstas no n.º 3 do artigo 6.º e no artigo 4.º da Directiva 
92/43/CEE, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e 
da flora selvagens, a Comissão debruçou-se também sobre a definição de medidas de 
mitigação e de compensação necessárias para assegurar a protecção dos sítios da rede Natura 
2000 afectados pelo projecto.

No seguimento dos comentários feitos pela Comissão, as autoridades portuguesas procederam 
a várias alterações no pacote de medidas inicialmente previsto na declaração final de impacto 
ambiental. O relatório final de avaliação de impacto ex-post (RECAPE) prevê um programa 
de medidas de compensação e planos de vigilância e de gestão que incluem, nomeadamente, 
medidas que visem a valorização e a recuperação dos habitats dos afluentes do rio Sabor, a 
valorização das passagens rupícolas, a valorização e a protecção dos habitats prioritários, a 
criação de novos abrigos para os peixes-morcego, a implantação de programas para a 
protecção da lontra e do sardo e programas de protecção e de valorização do lobo ibérico e 
das aves rupícolas. Segundo o relatório final do RECAPE, o pacote de medidas deve ser 
completado por medidas suplementares a definir num prazo de 18 meses. As autoridades 
portuguesas comprometeram-se a disponibilizar o financiamento adequado e a manter a 
Comissão informada sobre a execução destes programas e destas medidas. 

Tendo em conta os compromissos assumidos pelas autoridades portuguesas e o facto de o 
projecto da barragem do Baixo Sabor constituir uma peça importante da estratégia do 
Governo português em matéria de energias renováveis, a Comissão considera que não é 
oportuno manter o processo de queixa aberto. Contudo, não deixará de acompanhar a 
execução do programa de medidas de mitigação e de compensação com que as autoridades 
portuguesas se comprometeram para o projecto.


