
Carlos Pimenta: a entrevista
e a casa exemplar

a

Defende consensos, exige inovação, pugna
por mais renováveis e, ainda por cima, dá o exemplo,
vivendo numa casa energeticamente autossustentáve]



'Portugal é pobre porque usa mal
os recursos'
Defende consensos, exige inovação, pugna por mais renováveis e diz

que uma maioria parlamentar não é suficiente para reformar o País

POR PAULO CHITAS TEXTO E JOSÉ CARLOS CARVALHO FOTOS

«Portugal tem mais de 50% da

clctricidadc de origem renovável»,
afirma, mesmo antes de se sentar

para o início da entrevista, num dia

chuvoso de outubro. Há mais de uma
década que a vida de Carlos Pimenta,
58 anos, antigo secretário de Estado
do Ambiente, militante do PSD e refe-
rência política dos movimentos am-
bientalistas portugueses, passa pela
gestão de empresas de energias reno-
váveis. No sábado, 9, no Instituto Su-

perior de Ciências Sociais e Políticas

(campus da Ajuda, Lisboa), organiza
um congresso para discutir o futuro
- mas só de forma sustentável.

> A Plataforma para o Crescimento

Sustentável é um fh/nk fankdo PSD?

Não. Estamos filiados numa série
de think tanks europeus mas não nos

comportamos como eles. Os think

tanks, na Europa, são constituídos

por pequenos grupos de especialis-
tas, que contratam investigação ori-

ginal dando-a a conhecer em grandes
eventos, para os quais é preciso di-
nheiro. Ora, nós temos muito pouco.

> Qual é o orçamento da Plataforma?

Entre 25 mil e 30 mil euros por ano.
O financiamento é feito por doações
c a média do seu valor são 1 000 a

1 500 euros por ano. O resto vem dos

sócios, que pagam 60 euros por ano.

> Na maioria, filiados no PSD?

Mais de dois terços nunca tiveram

qualquer atividade política eletiva.
São das mais diversas profissões,
muitos das universidades, académi-
cos. Acho que a SEDES [uma associa-

ção para o estudo da Economia, diri-

gida, atualmente, por Luís Campos e

Cunha, ex-ministro das Finanças de

José Sócrates] teria o mesmo tipo de

composição quando foi formada.

> Que trabalhos já efetuaram?

Produzimos um relatório com 511

recomendações, das quais cerca de

70 vão ser discutidas neste congres-
so. É o produto de crowdresearch, por-
que não tínhamos condições para ter

investigadores profissionais pagos.

> Qual é o objetivo da Plataforma?

Produzir políticas públicas para to-
dos os setores, com uma matriz de
sustentabilidade. Da saúde à justiça,
das finanças à presença de Portugal
no mundo. Com uma preocupação
de sustentabilidade ecológica, eco-
nómica e social. Gostávamos que es-

sas políticas pudessem ser discutidas

sem maniqueísmos e apontassem
para consensos com uma duração
superior aos ciclos eleitorais. Nos

países nórdicos sabe-se o que se quer
no que respeita à educação, à coesão

social... Talvez por isso, esses países,

que foram fornecedores de emigran-
tes para os Estados Unidos, hoje fa-
zem parte do topo da lista dos países
mais ricos e onde mais se respeitam
os direitos humanos.
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> Querem fazer de Portugal uma Suécia?

Queremos criar condições para atin-

girmos níveis de desenvolvimento,
de sustentabilidade e de respeito
pelos direitos do Homem existen-
tes nesses países. Não se pode, por
exemplo, ter uma política energética
para Portugal que se extinga numa
legislatura.

> Mas o que a prática nos mostra é que
essa constância que considera desejável

não existe em Portugal.

Por isso, a necessidade de mais fó-
runs que possam discutir políticas.
Por exemplo, na justiça, nós temos
um Constitucional, um superior
Administrativo, um superior de Jus-

tiça. Os Estados Unidos da América
só têm um e cabe lá tudo. Não have-

rá espaços para mais resoluções por
via arbitrai, em vez de se inundar os

tribunais com milhares de casos de

contas de telemóvel por pagar?

> Então não se dedicam apenas a

políticas públicas para o ambiente?

O relatório tem 511 medidas e há pro-
postas para todas as áreas de governa-
ção. Até para a cultura e para a defesa.

Mas há uma preocupação constante
- a sustentabilidade ambiental, eco-
nómica e social. Não quero fazer isto

para reproduzir modelos de curto

prazo, através da destruição dos re-
cursos. Por exemplo, há dez anos, 15%
da energia primária era renovável.

Conseguimos aumentar essa quota ?



? a partir de um recurso renovável, o

vento, substituindo as importações
por energia produzida por nós.

> E por causa disso temos um défice

tarifário de 4 mil milhões de euros?

Na sua fatura, o sobrecusto das reno-
váveis é de 3 por cento. O que fizemos
foi pegar num recurso e aplicar-lhe
saber, inovação e conhecimento e co-

meçámos a produzir eletricidade.

> Há dinheiro para manter um sistema de

renováveis tão caro como o que temos?

Sabe quanto importamos de com-
bustíveis fósseis todos os anos? Dez
mil milhões de euros. Para isso é que
não temos dinheiro.

> Uma unidade energética produzida a

partir de fontes fósseis é mais barata.

Neste momento, as eólicas, ligadas
à rede desde 2008, estão a vender a

74 euros o megawatt-hora. Se ven-
dermos a mesma unidade através
do ciclo combinado de gás, que é a

tecnologia mais eficiente de queima
(aproveita 56% da energia), não sai

abaixo de 65 a 75 euros. E há outra di-

ferença: as eólicas são produzidas em

Portugal. Desde 2008, foram cria-
dos 2 mil postos de trabalho novos
e o cluster da Enercon, em Viana do

Castelo, é semelhante ao da Autoeu-

ropa, com 29 empresas associadas

que garantem uma incorporação na-
cional superior a9O por cento. Este

ano, só a casa-mãe de Viana do Cas-
telo exporta mais de 200 milhões de

euros de máquinas. Para o ano, com
a expansão daquele parque indus-
trial, a previsão de exportação é de

300 milhões de euros. Por outro lado,
a maioria das torres eólicas está si-

tuada em baldios, deixa uma renda
às freguesias e paga uma derrama es-

pecial aos municípios. Em algumas
freguesias, o maior rendimento atual
é o do aluguer da terra para eólicas.

> Então porque diz o engenheiro Mira

Amaral que temos 4 mil milhões de

euros de défice tarifário por causa das

renováveis e dos subsídios pagos pelos

consumidores? E porque temos uma das

energias mais caras para a indústria?

Ponto um: no caso da eólica e, no fu-

turo, do solar, o saldo de divisas é po-
sitivo. Produzimos as máquinas cá,

enquanto, no caso de uma instalação

a gás, a incorporação nacional são

as fundações e a engenharia civil - o

resto é importado tipo kit e é monta-
do cá. Ponto 2: o vento está cá e o gás
tem de ser comprado aos argelinos, a

um preço até bastante elevado. Pon-
to 3: a energia eólica não produz po-
luição nenhuma e deixa rendimento

espalhado pelo território e a outra
não deixa rendimento e produz CO2.
Não há dúvida sobre as vantagens.
Além disso, é um objetivo da União

Europeia, subscrito pela Plataforma

parao Crescimento Sustentável, que,
até 2050, tenhamos tendencialmen-
te 100% da eletricidade produzida a

partir de fontes renováveis.

> Disse cem por cento?

Sim, disse. E prevejo que a cota da

eletricidade no consumo final de

energia, passe dos atuais 25% para 40
por cento.

> Ou seja, que se eletrifiquem outros

consumos energéticos?

Sim. Nomeadamente a mobilidade.

> Mas os carros elétricos são uma deceção.

Mas vão existir no mundo inteiro.

> Temos recursos para produzir toda essa

eletricidade a partir de fontes renováveis

ou vamos continuar a comprar gás para

sustentar uma frota de carros elétricos?

Neste momento, ainda não acabá-

mos a exploração da água e do vento,
que são as fontes tradicionais. Mas

temos ainda o sol. Este é um recurso

que possuímos cm abundância, me-
lhor só em certas ilhas gregas ou no

Chipre. Quando eu dirigi o primeiro
projeto de fotovoltaico, em meados
da década passada, para produzir um
kilowatt-hora, tinha de se investir
entre 5 e 6 mil euros. O ano passado,
numa empresa a que estou ligado,
com material português, produzido
pela Efacec, fizemos um projeto na

Bulgária por 1 200 euros. Para pagar
o investimento, em 2006, o kilowatt-
-hora tinha de ser vendido a 400 eu-

ros; hoje, produz-sc um megawatt-
hora a 120 euros, o que está abaixo do

preço final pago pelos consumidores

portugueses, que é 170 euros.
Os defensores do nuclear diziam que
produziam um megawatt-hora por
28 a 35 euros. Ora, o acordo assinado,
a semana passada, entre a EDF [em-

presa francesa de energia nuclear] e

o Reino Unido, para a substituição
de uma central nuclear antiga, esta-
belece um preço de 106 libras [cerca
de 125 euros] por megawatt-hora,
preço garantido durante 35 anos, e

deixa todos os problemas do lado do

Estado britânico, nomeadamente a

responsabilidade, em caso de aciden-

te, os resíduos c os seguros. No caso

de Fukushima, os custos do acidente

já vão em 70 mil milhões de euros.
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> Porque é que no nosso mix energético
não deve existir o nuclear?

Em primeiro lugar, porque é peri-
goso. Depois, porque é caro. Final-

mente, não traz qualquer mais-valia
à economia enquanto as renováveis c

a eficiência energética criam muitos

empregos.

> E o gás de xisto, não devia fazer parte
do nosso mix energético?

Temos muito pouco.

> Durante muitos anos, disse-se que não

havia hidrocarbonetos em Portugal, mas

hoje há empresas a prospetar a costa.

Acho que o País deve conhecer os

seus recursos geológicos todos. Mas

para se produzir shale gas é preciso
injetar areia, água e produtos quími-
cos, para libertar o gás aprisionado
nas rochas. Imagine o que é andar a
fazer isso na paisagem rural do Rei-
no Unido... No Surrey ou no Kent?
Milhares de camiões a circular com

água e com areia? Nos Estados Uni-
dos, há milhares de quilómetros sem

ninguém, mas, na Europa, há 500 mi-
lhões de habitantes.

> Em conclusão, estamos destinados a

ter energia muito cara?

Não é assim. Somos um país pobre
nos recursos tradicionais, como o

carvão ou o petróleo, mas temos
muito sol, vento e água.

> Quando se começa a aproveitar o solar?

O atraso deve-se ao facto de as tec-
nologias para o aproveitamento da

energia hídrica e eólica e starem mais

maduras. Quando começámos, em

2001, não tínhamos nenhuma cólica
instalada mas a tecnologia já estava
madura. E o solar era muito caro, na
altura. Mas hoje o solar já é compe-
titivo, sobretudo durante as horas



de produção de ponta, durante o dia,

quando o consumo é mais elevado.
Se estivéssemos a fazer esta entrevis-
ta dentro de 5 a 10 anos, falaríamos de

telhas, fachadas e vidros com painéis
fotovoltaicos incorporados. Essa vai
ser a evolução.

> E quanto à eficiência energética, que
diz ser um dos principais problemas?

O nosso maior problema não é do
lado da produção mas do consumo.

Queremos a energia para quê? Não
adianta colocar uma barragem no
Douro se, depois, desperdiço a ener-

gia. A construção do metro do Porto,

por exemplo, poupou milhões em pe-
tróleo que não importámos. Temos
de fazer um longo caminho também
do lado do consumo. O prédio novo,
tem sombreamento a sul? Se não

tem, está a construir-se uma estufa.
Se se constrói mal, se se constróem

prédios em que as janelas não abrem,
não sei se a empresa terá depois di-
nheiro para pagar salários.

> A batalha seguinte é a da eficiência?

Sim, acho, e vai ser ajudada pela...

> ... pela energia cara?

Não. Vai ser ajudada pela fusão dos

sistemas de comunicação com os

sistemas energéticos. A integração
da internet, dos sensores com os sis-

temas de energia vai dar resultados.
Em Évora, com o Inovgrid [um siste-
ma inteligente de monitorização da

rede elétrica] permitiu uma quebra
de consumos em escritórios e edifí-
cios coletivos de cerca de 15 por cen-
to. Bastou monitorizar a rede.

Uma coisa ainda mais revolucionária

que vamos ter é o armazenamento
distribuído. A nível da grande produ-
ção, podemos «armazenar» energia
nas barragens; mas também a nível da

microprodução vamos poder fazer o

armazenamento, cm fábricas, hotéis,
hospitais. Poderemos armazenar du-

rante o dia para produzir durante a

noite. As mudanças são tantas...
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> Conhece o projeto offshore da EDP, ao

largo da Póvoa de Varzim?

Sim, conheço. Eis um exemplo no

qual se aplicou inteligência e conhe-
cimento para se inovar. Quer outro

exemplo, completamente fora da

energia? Os Parques de Sintra, em
seis anos, passaram de um milhão
de euros de receitas para 15 mi-

lhões; este ano, vão ter 1,5 milhões
de visitantes, quatro vezes mais do

que acontecia há seis anos. Eis um

exemplo de aplicação de inovação e

conhecimento a um recurso, valori-
zando-o. Em conjunto com o melhor
saber português, a equipa empresa-
rial criou novas formas de explorar
o património: hoje, pode-se andar
a cavalo na serra ou fazer rappel nas
muralhas do Castelo dos Mouros.
Metade dos presos em regime aberto
está lá a trabalhar. E das coisas mais
bonitas que há em Portugal.

> São poucos, os exemplos.

Mas começam a aparecer. Por isso é

que precisamos de políticas de longo
prazo, que durem mais do que uma
legislatura. E sempre a mesma lógica,

seja no azeite, seja nos vinhos ou nos

sapatos - pega-se num recurso, jun-
ta-se-lhe conhecimento e inovação e

cria-se valor.

> É favorável à privatização da Empresa
Geral de Fomento, que trata da recolha e

tratamento dos lixos domésticos?

Há países com sistemas públicos e

outros com sistemas privados - e fun-
cionam. Há bons e maus exemplos. ?



? O que, para mim, é importante é que

haja serviços públicos de qualidade,

que, nos bens onde possa haver es-

colha, ela exista e que haja entidades

reguladoras independentes. Como
o Banco de Portugal, que é indepen-
dente e tem uma qualidade reconhe-

cida por todos. Como cidadão, acho

que é necessário garantir o acesso ao

bem público água de forma economi-
camente acessível e, no caso de haver

desvios, de custo ou de qualidade, que
o regulador mude as coisas.

> Ficou conhecido, quando ocupou

o lugar de secretário de Estado do

Ambiente, por ter mandado demolir

casas na Fonte da Telha, na Arrábida e

na ria Formosa. Como vê a ocupação dos

últimos trechos do litoral português por

megaempreendimentos?
A legislação portuguesa do domínio

público marítimo, do século XIX, foi
das coisas mais inovadoras na Euro-

pa de então. Se não fosse isso, hoje,
para ir à praia teria de pagar para que
lhe abrissem a cancela.

Em alguns sítios, em Portugal, como na

Comporta, isso praticamente já acontece.

O litoral é um bem precioso. Se fizer-
mos construção excessiva e estradas

e carros em excesso, corre perigo.
Por isso, tem de ser preservado. Na
Dinamarca, desenterraram ribeiras
inteiras e renaturalizaram-nas, tor-
nando-as nas zonas da cidade mais

apreciadas.

> Como se fez em Portugal, com o

Trancão.

É um bom exemplo. Sabe que, no Par-

que das Nações, o consumo médio de

energia é metade do que se verifica
no resto de Lisboa?

> É natural - foi construído há pouco

tempo, incorporando as melhores

práticas. Em Alfama é mais difícil.

Mas porque não se fez o mesmo, na

periferia de Lisboa e de outras cida-
des?

> Porque é mais caro. Nessas zonas,

não se pagam 400 mil euros por

apartamento.
O sobrecusto de construir bem não

passa de 7 por cento. E isso recupera-
se em menos de dez anos. Eu cres-
ci num quinto andar das Avenidas

Novas, onde, no verão, havia um ca-
lor infernal, e que, no inverno, era
frio e húmido - tínhamos de ligar
aquecedores elétricos. Sentia-se ca-
lor na sala c na casa de banho c frio
no corredor. Se tivessem isolado bem
o telhado, colocado janelas duplas e

um sombreamento nas janelas - coi-

sas simples e que não são muito caras
- evitava-se tudo isso.

> Qual é a sua opinião sobre este

Orçamento do Estado?

Em toda esta crise, há algo que tem
de ser resolvido ao mesmo tempo
que se trata dos problemas em Por-

tugal - o projeto europeu. Podemos

tentar equilibrar a despesa primária
do Estado; podemos tentar redire-
cionar a fiscalidade mais para o con-

sumo; podemos tentar despenalizar
o recurso trabalho, porque há muitos
velhos c jovens fora do mercado de

trabalho; podemos fazer um acordo

com os principais partidos...

> A europa não depende de Portugal.

Mas Portugal não se pode alhear da

modernidade. Houve o 25 de abril,
vieram as pessoas de África, houve

as confusões do PREC [Processo
Revolucionário em Curso], os

salários em atraso, a grande crise de

1983 e, depois, aderimos. A Europa

passou a representar a modernidade,
a liberdade, a cultura, a ciência...
Todos vimos na União Europeia o

espaço do futuro.

> Considera desejável um acordo entre os

principais partidos?
Tem de ser. Como se pode fazer uma
reforma do IRC sem esse acordo?
Como se vai dizer aos investidores

para abrirem aqui um hotel ou apos-
tarem noutro investimento qual-
quer? Tem de haver um acordo mí-
nimo sobre as grandes linhas. Não se

pode fazer a reforma do Estado ape-
nas com uma maioria parlamentar.

> Mas há casos trágicos de

consensualização, como o da Ponte Vasco

da Gama.

Fui o primeiro deputado, que me
lembre, que pôs o Governo portu-
guês no Tribunal Europeu, por causa
da Ponte Vasco da Gama. Exemplifi-
cava tudo o que para mim era errado:
não se fez uma ponte ferroviária ou

rodoferroviária, não se recuperou a
zona urbana degradada do Barreiro,
que tinha centenas de hectares per-
tença da antiga CUF e da CP. Não se

resolveu o problema que já vinha do

tempo do Fontes Pereira de Melo,
do atravessamento ferroviário entre
o Norte e o Sul do País, sobretudo

quando o porto de graneis fica em Si-

nes c o de transporte de automóveis
em Setúbal, estando quase todo o

PIB e quase toda a população do País

a norte do Tejo.
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> É por isso que Portugal é pobre?

As pessoas foram para os subúrbios,

para fora das zonas infraestrutu-
radas onde existiam esquadras de

polícia, água, esgotos, transportes.
Foram para Sintra, Loures, Cascais,

Montijo c Alcochctc c foi necessário

gastar dinheiro em mais canos, mais

água, mais esgotos, mais cabos elétri-
cos... Estamos a falar de milhares de

milhões de euros em duplicação de

escolas, esquadras, esgotos, hospi-
tais. Aos anos de investimento estú-

pido seguem-se agora os dos custos

de funcionamento - as pessoas têm
de trabalhar, de ir à escola, de ir ao

hospital. Há dez anos, na Dinamarca
6% a 7% do betão era usado em cons-

truções novas; em Portugal, mais de

90% foi consumido para o mesmo
fim. Dizemos que a Dinamarca é rica
e nós pobres... Claro! Eles usam bem
os recursos e nós usamo-los mal.

> Desiludido com os partidos políticos?

Eu sou fundador do PSD. Não há de-
mocracia sem os partidos políticos.

Não está a responder à minha pergunta.

Hoje, estou mais empenhado cm

prestar serviço à comunidade. Faço

parte de muitas associações cívicas.

> Mas o seu discurso é o de um homem

que quer mudar as coisas.

Há imenso défice, na sociedade civil

portuguesa. As instituições da so-
ciedade civil portuguesa são muito

frágeis. Ao longo dos anos, as asso-

ciações têm-se centrado muito em

apagar os fogos, no imediatismo. As

associações da sociedade civil têm de

dar ao País qualquer coisa de melhor
do que estão a dar e os partidos têm
de conviver com isso, de receber es-

sas coisas como pão para a boca. ?






