
Os ventos que
deitaram por terra
a promessa chinesa

CTG anunciou em
2011 uma fábrica para
Portugal mas acabou
por se deparar com
ummercado em crise

EmPequim háumalinhaque se
paraumanúnciodeumapromes
saAChinaThree Gorges CTG
anunciou no final de 2011 uma
fábrica de turbinas eólicas em

Portugal Hoje a mesma CTG
notaquenoscontactoscomoGo
vernoportuguêsesseprojectoera
um best effort e não um com
promissooficialO chairman da
CTG Cao Guangjing diz que as
políticas sobre as eólicas se alte
raram substancialmente e que
este não é o momento certo
parainvestir Masteráapromes
sadeumafábricapesadonaesco
lhadaThreeGorgescomovence
doradaprivatização daEDP

OscritériosparaqueaEDPea
Parpúblicaavaliassem nofinal de
2011 asquatropropostasfinalis
tas CTG E On Eletrobras e Ce
mig incluíam a criação de valor
paraa EDPe oencaixe parao Es
tado português mas também a
contribuiçãoparao desenvolvi
mentodaeconomiaportuguesae
da competitividade do sector
energético

Ao EstadoapropostadaCTG
rendeu2 69milmilhõesdeeuros
Acriação devalorparaa EDPco
meçoucomacaptaçãodecrédito
chinês ecomo investimento que
aCTG está a fazer em activos da
EDP Quantoaodesenvolvimen
todaeconomiaportuguesa oúni
co anúncioque indiciava investi
mento exportações e criação de
empregoporparte daCTGeraa
fábricada subsidiária Goldwind
queaté hoje não saiu dopapel

Nasemanapassada oBlocode
Esquerda através da deputada
MarianaMortágua questionouo
Ministério das Finanças sobre
esteprojecto Nosábado ominis
trodoAmbienteeEnergia Jorge
Moreira da Silva revelou que irá
pedir informações àCTG

A indústria eólica global está
longe de viver os seus melhores
dias Em 2012 foram instalados

11 895 megawatts MW de nova
capacidadeeólicanaEuropa Po
rém um relatório da EWEA as
sociação eólicaeuropeia diz que
essasinstalações nãomostramo
impactosignificativamente nega
tivoda incertezapolítica regula
tória e de mercado que se lançou
sobre aEuropa desde o início de
2011 SegundoaEWEA as insta
laçõesde2012jáestavamcontra
tadas antes dessacrise Os cortes

deremuneraçãoemEspanhaeas
novas contribuições dos produ
toreseólicosemPortugalsãoape
nasdois exemplosdecomoas re
gras dojogo mudaram nos últi
mos dois anos

No casoportuguês éevidente
oabrandamentodomercado em
2012 foram instaladosapenas145
MWdenovapotência eólica me
nos de metade dos 341 MW de
2011 A EWEA coloca Portugal
num leque de 18 Estados mem
brosqueestãoaficarparatrásnos
compromissos assumidos paraa
expansão das suas capacidades
eólicas no longoprazo
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