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Editorial 

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

propõe-se, em mais um ano de atividade, empreender todos 

os esforços para travar a construção da Barragem de Foz 

de Tua, um dos dez novos empreendimentos contemplados 

no Programa Nacional de Barragens, que foi criado há mais 

de seis anos, merecendo, desde o início, a oposição da 

maioria dos técnicos, populações locais e ambientalistas. 

O ano de 2016 é apontado como o ano em que se fará o 

seu enchimento. O tempo é curto para travar este atentado. 

Por que razão é urgente e imperativo parar a construção da 

Barragem de Foz Tua? 

- 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 destruição do Baixo Sabor, o Tua torna-se o mais 

importante dos rios portugueses não artificializados, com um 

valor ecológico e turístico inestimável;  

- Existem perspetivas de um modelo de desenvolvimento 

local alternativo, assente nas especificidades da linha e do 

vale. 

A oposição à barragem de Foz Tua motivou uma coligação 

inédita de populações locais, ambientalistas, associações 

de representação da sociedade civil, empresas de várias 

áreas, técnicos, políticos, advogados e especialistas de 

comunicação. 

Parar a construção de Foz Tua sairá 20 vezes mais barato 

ao País do que deixá-la avançar. Além de um imperativo de 

civilização — social, ambiental, cultural — suspender Foz 

Tua é uma oportunidade ímpar para “Salvar o Vale do Tua,     

Proteger o Douro”. 

Todas as ações e atividades desenvolvidas no âmbito da 

campanha “Salvar o Tua, Proteger o Douro” da Plataforma 

Salvar o Tua não se designam como sendo contra a bar-

ragem, mas sim a favor do Vale do Tua e pelo seu de-

senvolvimento local. 

De forma a apoiar o desenvolvimento de ideias de negó-

cio inovadoras e amigas do ambiente que visem potenciar 

a exploração dos rios e sua envolvente, numa perspetiva 

de conservação da natureza, é intenção da Plataforma 

Salvar o Tua facilitar o estabelecimento de uma rede de 

profissionais e novos empreendedores com o intuito de, 

em conjunto, se continuar a trabalhar por um Modelo de 

Desenvolvimento Local Alternativo.  

Com o apoio dos Advogados pelo Tua, continuarão a ser 

preparadas Ações Judiciais, bem como Petições para 

parar este crime ambiental, que é a construção da      

barragem. 

A Plataforma Salvar o Tua também continuará a apostar 

numa campanha de proximidade com partidos políticos 

representados no Parlamento, bem como com partidos 

políticos não representados, com deputados e            

eurodeputados da Comissão Europeia. 

Todos os que estudaram o assunto sabem que o Programa 

Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico 

(PNBEPH) é inútil para a consecução das metas (cumpridas 

com os reforços das barragens antigas), irrelevante para o 

sistema 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 costei-

ra pela retenção de sedimentos). 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 apontam para mais de 15.000 mi-

lhões de euros: quase 4.000 euros por família. 

Desta forma, 2015 avizinha-se como um ano em que pode-

mos e devemos travar a construção da Barragem do Tua, 

como o ano da afirmação de um novo paradigma de desen-

volvimento local para o Vale e, por fim, mais um ano em que 

associações locais, de desenvolvimento, ambientalistas e 

empresas, todas elas representadas na Plataforma, seguem 

juntas em defesa do Vale do Tua e em proteção do Douro. 

 

A Direção 

Salvar o Tua, Proteger o Douro – um Modelo de Desenvolvimento Local 
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 Campanha Salvar o Tua, Proteger o Douro 

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

ragem do Tua. Em 2013, lançou a campanha “Salvar o Tua, Proteger o Douro” que preten-

de informar a sociedade civil deste atentado ambiental e mobilizá-la para proteger um patri-

mónio 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 2015 

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

melhores soluções. A fatura a pagar pelos contribuintes e consumidores é demasiado eleva-

da e prolongada, implicando as próximas gerações. 

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

sário 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 paisa-

gem 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 pro-

tegidos 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.  

 Preparação de ações legais; 

 Lobby; 

 Ações Mediáticas e Culturais; 

 Participações e Representações; 

 Entre outras. 

Campanha Salvar o Tua, Proteger o Douro 
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Comunicação e Media 

Elaboração de comunicados de imprensa  

Ao longo do ano, através da emissão de comunicados de 

imprensa, a Plataforma Salvar o Tua irá alertar/informar 

sobre todas as questões relacionadas com a construção 

da Barragem do Tua, divulgando as mesmas junto dos 

vários órgãos sociais, a nível internacional, nacional, regi-

onal e local.  

 

Participação em programas televisivos e de rádio 

Prevê-se a participação de porta-vozes da Plataforma 

Salvar o Tua em programas televisivos. 

Data prevista: ao longo do ano de 2015. 

  

 

 

 

 

Pequeno-almoço com jornalistas 

Lançamento oficial do Projeto/Campanha Rios Livres 

Data prevista: março/abril de 2015 

 

Redes Sociais e Site da Plataforma 

O Facebook da Plataforma Salvar o Tua tem cerca de 6 

mil seguidores. Continuar-se-á a apostar nesta plataforma 

de comunicação, informando e  apelando  à ação de todos 

os amigos/seguidores.  

O site da Plataforma irá, no decorrer de 2015, ter a sua 

versão em inglês, podendo o seu público estrangeiro estar 

informado sobre as ações realizadas. 

Data prevista: ao longo do ano de 2015. 
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Ações Judiciais 

A Plataforma Salvar o Tua exige a paragem imediata das 

obras em Foz Tua, antes que sejam cometidos danos 

irreparáveis sobre um património de inestimável valor 

social, ecológico e económico, parte da nossa herança 

cultural e identidade nacional. Assim, uma vertente de 

atuação da Plataforma Salvar o Tua passa por preparar 

ações legais que impeçam a construição da barragem e 

consecutiva destruição do Vale do Tua. 

A Plataforma Salvar o Tua apresentou já duas providên-

cias cautelares contra a EDP e o Estado Português, ao 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. 

Ambas foram indeferidas, tendo a Plataforma Salvar o 

Tua tendo recorrido de ambas as decisões, sem nenhuma 

resposta ainda. 

Desta forma, a Plataforma Salvar o Tua  vai continuar a 

acompanhar os processos que poderão deter este crime 

ambiental. 
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Angariação de Fundos 

Rótulo “Salvar o Tua, Proteger o Douro” em garrafas 

de vinho: 

Quinta dos Murças e Muxagat, quintas na região do Alto 

Douro Vinhateiro, associaram-se à campanha. NO rótulo 

do vinho Assobio, da Quinta dos Murças, consta uma 

imagem do Rio Tua e o lema da campanha “Salvar o Tua, 

Proteger o Douro”.  Esta é uma forma de divulgar a cam-

panha e, também, angariar fundos para as suas ações, 

uma vez que estas garrafas doadas à Plataforma, podem 

ser adquiridas nos eventos da Plataforma ou através do 

site. 

Data prevista: ao longo de 2015 

 

 

 

Materiais de divulgação da campanha e merchandi-

sing 

A Plataforma dispõe de um conjunto de materiais de su-

porte à divulgação da campanha e que podem ser adquiri-

dos também pelos seus apoiantes, contribuindo para a 

sustentabilidade as ações da Associação.  

Data prevista: ao longo de 2015 
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Iniciativas da Plataforma 

Lançamento de petições pelo Tua, em plataformas 

online 

Petições online, a nível internacional, como por exemplo o 

change.org e o avaaz.org 

Data prevista: Ao longo do ano de 2015 

  

Sessões de cinema 

Projeção do documentário “Pare, Escute e Olhe” de Jorge 

Pelicano ou do documentário Damnation. Com a participa-

ção de representantes da Plataforma e seus               

Embaixadores. 

Data prevista: ao longo de 2015 

 

 

 

Viver o Vale do Tua 

Data prevista: 16 e 17 de maio 

Atividades outdoor:   Rafting no Tua,  Piquenique 
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Ações Paralelas 

Participação nas Jornadas NEPA  

Data prevista:  3 de março 

Local: Auditório de Ciências Florestais, Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

Intervenção de: João Joanaz de Melo 

O NEPA foi o primeiro grupo dedicado à proteção da natu-

reza que surgiu no Concelho de Vila Real, tendo sido 

criado em 1982 sob a designação de Núcleo de Estudo e 

Proteção de Aves. Atualmente, e com o aumento das 

áreas de abrangência, foi necessário reformular o nome 

para Núcleo de Estudos e Proteção do Ambiente. São 

parte integrante da Associação Académica da UTAD 

 

Participação em evento de Geocaching  - "A[LINHA]

s?!? Também é TUA!" 

A Linha do Tua é um dos cenários de eleição para a práti-

ca de geocaching (atividade ao ar livre que consiste em 

encontrar pequenos "tesouros", com o auxílio de um 

GPS).  

Data prevista: 22 de março 

Local: Junto à estação de Brunheda e prolonga-se até à 

Aldeia de Fiolhal. 

Parceira: Jorge Pinto ( www.geocaching.com ) 

 

 

 

Organização da Conferência na VI Semana do Desen-

volvimento Rural e do Empreendedorismo  

A Plataforma irá debater o seguinte tema - "Que modelo 

de desenvolvimento para o Vale do Tua?"  

Data prevista: 15 maio de 2015 

Convite: Escola Profissional de Agricultura e               

Desenvolvimento Rural de Carvalhais/Mirandela 

Parceria: Projeto “Rios Livres” - GEOTA 

 

Participação em festivais de cinema e documentários 

Projeção do documentário Damnation 

Data prevista: Ao longo de 2015 

 

 

Representação Institucional: 

Sempre que se justifique, a representação institucional da Plataforma será assegurada pelas organizações ambientalis-

tas associadas da Plataforma, junto de instituições nacionais e internacionais. 

No entanto, a Plataforma Salvar o Tua encontra-se disponível para participar em eventos e iniciativas de outras Organi-

zações, em defesa do Vale do Tua. 
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ORÇAMENTO 2015 
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Orçamento 

 

Mapa I - Fluxos de Tesouraria  

  

  

DESPESAS 

  

  2015 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS  6 093,80 € 

Recursos Humanos -   €  

Fornecimentos e Serviços Externos 6 083,80 €  

Gastos e Perdas Financeiras 10,00 €  

   

    

Total 6 093,80 € 

  

  

RECEITAS 

  

  2015 

RECEITAS PRÓPRIAS e FINANCIAMENTOS 7 160,00 € 

Donativos, Campanhas e Eventos 7 160,00 €  

Merchandising  280,00 €  

   

Total 7 440,00 € 

    

Saldo (Receitas - Despesas) 1 346,20 € 
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Mapa II - Recursos Humanos  

  

  

  2015 

RECURSOS HUMANOS  0,00 € 

Ordenados -   €  

Segurança Social -   €  

Seguros -   €  

    

Total 0,00 € 

  

  

  

Mapa III - Fornecimentos e Serviços Externos  

  

  

  2015 

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 6 063,80 € 

Renda -   €  

Contabilidade 2 160,00 €  

Comunicações 538,80 €  

Viagens e Deslocações 960,00 €  

Consumíveis  655,00 €  

Alojamento site, domínio e conta de e-mail 110,00 €  

Organização  de Eventos 650,00 €  

Comunicação e Marketing 750,00 €  

Outros 240,00 €  

   

Total 6 063,80 € 
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Mapa IV - Receitas  

  

  

  2015 

RECEITAS PRÓPRIAS 7 440,00 € 

Donativos 7 160,00 €  

Merchandising  280,00 €  

   

    

Total 7 440,00 € 
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