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Editorial 

Salvar o Tua, Proteger o Douro — um impera-

tivo civilizacional 

O Programa Nacional de Barragens foi criado há 
mais de seis anos, merecendo desde o início a 
oposição da maioria dos técnicos, populações 
locais e ambientalistas. 

Toda a gente que estudou o assunto sabe que o 
Programa de Barragens é inútil para o cumpri-
mento das metas (cumpridas com os reforços 
das barragens antigas), irrelevante para o siste-
ma energético, altamente lesivo para o ambiente 
e o desenvolvimento local (destrói os solos, os 
ecossistemas ribeirinhos, paisagens únicas, os 
ativos e emprego para um turismo de qualidade, 
e aumenta os riscos de erosão costeira pela 
retenção de areias). A eletricidade produzida nas 
novas barragens será uma das mais caras do 
País: não há números oficiais sobre os encargos 
incorridos, mas as estimativas disponíveis apon-
tam para mais de 15.000 milhões de euros: qua-
se 4.000 euros por família. 

Parar a construção da Barragem de Foz Tua é 
imperativo porque: 

 Provoca a destruição da linha do Tua, um dos 
ex-líbris da ferrovia nacional, peça importante 
da mobilidade regional e do valor turístico da 
região, com reflexos no Alto Douro Vinhateiro 
Património Mundial; 

 Com a iminente destruição do Baixo Sabor, o 
Tua torna-se o mais importante dos rios portu-
gueses não artificializados, com um valor ecoló-
gico e turístico inestimável;  

 Existem perspetivas de um modelo de desen-
volvimento local alternativo, assente nas espe-
cificidades da linha e do vale. 

A oposição à barragem de Foz Tua motivou uma 
coligação inédita de populações locais, ambienta-
listas, empresas, técnicos, políticos, advogados e 
especialistas de comunicação. 

Parar a barragem de Foz Tua sairá 20 vezes 
mais barato ao País do que deixá-la avançar. 
Além de um imperativo de civilização — social, 
ambiental, cultural — parar Foz Tua é uma opor-
tunidade ímpar para Salvar o Vale do Tua e pro-
teger o Douro.  

Por estas razões, a 31 de maio foi fundada a  
Plataforma Salvar o Tua, Associação de Defesa 
do Ambiente que integra pessoas, associações 
locais, de desenvolvimento, ambientalistas e 
empresas. Os fundadores são:  

 

 AAVT – Associação dos Amigos do Vale do 
Tua;  

 ALDEIA – Ação, Liberdade, Desenvolvimento, 
Educação, Investigação, Ambiente;  

 GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento 
do Território e Ambiente;  

 LPN – Liga para a Proteção da Natureza;  

 SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo 
das Aves;  

 QUERCUS – Associação Nacional de Conser-
vação da Natureza; 

 COAGRET – Coordenadora de Afetados pelas 
Grandes Barragens e Transvazes;  

 FAPAS – Fundo para a Proteção dos Animais 
Selvagens;  

 GAIA – Grupo de Ação e Intervenção Ambiental 

  Quinta dos Murças.    

 

Desta forma, 2013 foi o ano do arranque da Pla-
taforma Salvar o Tua, 2014 será o ano de afirma-
ção da Plataforma em defesa do Tua e proteção 
do Douro, que se prevê pleno de ações e con-
quistas em prol da defesa deste património 
ambiental. 

 

A Direção 



PLANO DE ATIVIDADES 2014 - PLATAFORMA SALVAR O TUA | 6 

 

 Campanha SALVAR O TUA 

Objetivos O grande objetivo da Plataforma Salvar o Tua é suspender as obras de 

construção da barragem do TUA. Em 2013 lançou a campanha SALVAR O 

TUA que pretende informar a sociedade civil deste atentado ambiental e 

mobilizá-la para proteger um património ímpar, impedindo a construção da 

barragem. Salvar o Tua, Proteger o Douro é o lema desta campanha.  

Duração De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014 

Contexto Não existe racional económico que justifique a construção da barragem. 

Existem outras e melhores soluções. A fatura a pagar é demasiado cara e 

demasiado estendida no tempo, implicando as próximas 4 gerações. 

É imperativo salvaguardar e valorizar um património de valor social, ecológi-

co e económico inestimável, que é parte da herança cultural e identidade 

nacional e uma peça essencial do desenvolvimento futuro do Vale do Tua e 

do Douro.  

Desta forma, a UNESCO é a Organização que pode parar a barragem. No 

entanto, é necessário informar e mobilizar as pessoas para esta causa.  

Missão A Plataforma Salvar o Tua, fundada a 31 de maio de 2013, tem como 

missão proteger o Vale do Tua, região onde se situa um dos rios mais 

belos de Portugal, inserido numa paisagem única. A Plataforma Salvar o 

Tua está empenhada em alertar a sociedade civil e os decisores políticos 

para a incompatibilidade entre a barragem de Foz Tua e os valores protegi-

dos pela classificação do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial.   

Atividades previstas Para levar a cabo a sua missão, a Plataforma realiza várias iniciativas, 

quer do foro jurídico, quer ações de esclarecimento da opinião pública, 

para travar a construção da barragem de Foz Tua.  

 Lançamento da banda sonora e respetivo vídeo da campanha; 

 Atividades Outdoor; 

 Sessão de cinema; 

 Filme da campanha; 

 Concerto ; 

 Entre outros. 

Campanha SALVAR O TUA 
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Ações da Campanha 

Lançamento da banda sonora e vídeo da 

campanha SALVAR O TUA: 

Márcia e a Luísa Sobral são as vozes respon-

sáveis pelo tema musical que acompanhará a 

campanha.  A divulgação desta iniciativa será 

feita na imprensa e em todos os suportes que a 

Plataforma Salvar o Tua dispõe. 

Data prevista:  março de 2014 

 

Atividades Outdoor: 

Estas atividades permitirão ganhar visibilidade 

e agenda mediática para chegar mais perto do 

objetivo final. 

Data prevista: abril 2014 

 

Rótulo Salvar o Tua, Proteger o Douro em 

garrafas de vinho: 

Algumas das Quintas residentes no Alto Douro 

Vinhateiro vão associar-se à campanha, estam-

pando num dos seus vinhos o rótulo   Salvar o 

Tua, Proteger o Douro.  Esta é uma forma de 

divulgar a campanha e, também, angariar fun-

dos para as suas ações, uma vez que estas 

garrafas serão doadas à Plataforma. 

Data prevista: março 2014 

 

Sessões de cinema 

Projeção do documentário “Pare, Escute e 

Olhe” de Jorge Pelicano. Com a participação de 

representantes da Plataforma e seus Embaixa-

dores: 

 Em Lisboa - Cinemateca 

 No Porto – Escola de Belas Artes 

Data prevista: abril e maio de 2014 

 

Filme da campanha: 

Este filme servirá de veículo de divulgação da 

campanha e contará com a participação de 

diversas figuras públicas nacionais e internacio-

nais.  

Data prevista: maio de 2014 

 

Concerto Salvar o Tua, Proteger o Douro: 

O concerto Salvar o Tua, Proteger o Douro pre-

tende reunir o maior número de pessoas, de 

forma a sensibilizar para a urgência de se fazer 

parar a construção da barragem e apelar a que 

o público envie uma carta aos órgãos deciso-

res, com poder para travar esta obra. 

Data prevista: junho de 2014 

 

Representação Institucional: 

Sempre que se justifique, a representação insti-

tucional da Plataforma será assegurada pelas 

organizações ambientalistas associadas da 

Plataforma, junto de instituições nacionais e 

internacionais. 

….. 

O segundo semestre de 2014 acarretará outras 

atividades ainda não previstas, dependentes do 

resultado da providência cautelar. 

No entanto, a Plataforma Salvar o Tua encontra

-se disponível para participar em eventos e ini-

ciativas de outras organizações, em defesa do 

Vale do Tua. 
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Ações Paralelas 

A nível Institucional: 

 

Deslocação dos Advogados pelo Tua ao Tua 

Visita ao Tua por parte de alguns dos advoga-

dos que subscreveram a “Declaração pelo 

Tua”.  

Data prevista: abril de 2014 

 

Evento na Fundação Mário Soares 

Ação de Charme para os “Embaixadores”/

Influenciadores/Opinion makers, que defendem 

o património ambiental do Vale do Tua. 

Data prevista: abril de 2014 

 

 

 

 

 

A nível do Grande Público 

 

Participação em programas televisivos 

Prevê-se a participação de porta-vozes da Pla-

taforma Salvar o Tua em programas televisivos. 

Data prevista: Ao longo  do ano de 2014. 

 

Rafting no Tua 

Atividade desportiva de sensibilização para a 

beleza ímpar do Vale do Tua. 

Parceria: Grupo “Pelos Rios Livres” 

Data prevista: abril de 2014 

 

Sessões de cinema  

Projeção do Documentário do Partido pelos 

Animais e pela Natureza (PAN)  

Data: março de 2014 
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Grupos-alvo 

 Sociedade Civil em geral 

 Ambientalistas 

 Advogados 

 Arquitetos 

 Artistas plásticos 

 Atores 

 Designers 

 Músicos 

 Organizações Não Governamentais 

 Publicitários 

 Jornalistas  

 Bloggers 

 Líderes de opinião 
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Orçamento 

 
Mapa I—Despesas e Receitas 

 

DESPESAS 

  

  2014 

Despesas Administrativas 22 748,45 € 

Recursos Humanos               8 959,65 €  

Fornecimentos e Serviços Externos             13 778,80 €  

Gastos e Perdas Financeiras                    10,00 €  

   

    

Total 22 748,45 € 

  

  

RECEITAS 

  

  2014 

Receitas Próprias e Financiamentos 27 499,24 € 

Donativos, Campanhas e Eventos             19 890,00 €  

Outros Proveitos (IEFP)               7 609,24 €  

    

Total 27 499,24 € 

    

Saldo (Receitas - Despesas) 4 750,79 € 
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Mapa II - Recursos Humanos  

  

  

  2014 

Recursos Humanos 8 959,65 € 

Ordenados 6 707,63 €  

Segurança Social 2 017,03 €  

Seguros 235,00 €  

    

Total 8 959,65 € 

  

  

  

Mapa III - Fornecimentos e Serviços Externos  

  

  

  2014 

Fornecimentos e Serviços Externos 13 558,80 € 

Renda -   €  

Contabilidade 2 160,00 €  

Comunicações 538,80 €  

Viagens e Deslocações 960,00 €  

Consumíveis  730,00 €  

Alojamento Site 30,00 €  

Organização Eventos 5 900,00 €  

Comunicação e Marketing 3 000,00 €  

Outros 240,00 € 

   

Total 13 558,80 € 
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Mapa V - Receitas  

  

  

  2014 

Receitas Próprias 19 890,00 € 

Donativos 12 160,00 €  

Campanhas 1 000,00 €  

Eventos 6 730,00 €  

   

Financiamentos 7 609,24 € 

IEFP 7 609,24 €  

    

Total 27 499,24 € 
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