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EDITORIAL
Salvar o Tua, Proteger o Douro – será este o último ano do Tua?
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 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 “Último
Ano do Tua”, nome dado à campanha a ser
lançada este ano, ano em que está previsto o
enchimento da barragem. O tempo é curto
para travar este atentado. Cientes da urgência
e do pouco envolvimento público com esta
causa, a Plataforma Salvar o Tua e um dos seus
membros fundadores, o Esporão(R), desenvolveram em 2015 uma campanha que visa dar a
conhecer a importância ambiental, social, patrimonial, histórica e agrícola do Vale do Tua, e o
impacte da construção desta barragem no Alto
Douro Vinhateiro.
A campanha, a ser lançada em março de 2016,
visa explicar porque 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 missão da Plataforma - “Salvar o
Tua, Proteger o Douro”, não se designam
como sendo contra a barragem, mas sim a
favor do Vale do Tua e pelo seu desenvolvimento local.
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.
À semelhança dos anos anteriores, a Plataforma Salvar o Tua continuará a apostar numa
campanha de proximidade com os 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 costeira
pela retenção de sedimentos). A eletricidade
produzida nas novas barragens será uma das
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mais caras do País: não há números oficiais
sobre os encargos incorridos, mas as estimativas disponíveis apontam para mais de 15.000
milhões de euros: quase 4.000 euros por família.
Desta forma, 2016 avizinha-se como o “Último
Ano do Tua”! E porque queremos o contrário,
2016 ficará marcado pelo lançamento de uma
grande campanha a nível nacional e internacional, elevando a voz de todos os que acreditam
que ainda é possível fazer travar a construção da
Barragem de Foz Tua, em defesa do Vale do Tua
e em proteção do Alto Douro Vinhateiro.

A Direção
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Campanha “O Último ano do Tua”

Campanha “ O Último ano do Tua”
Objetivos

O grande objetivo da Plataforma Salvar o Tua é suspender as obras de construção da Barragem de Foz Tua. Em 2013, definiu como missão “Salvar o Tua, Proteger o Douro” e, desde
então, tem promovido várias iniciativas para informar a sociedade civil deste atentado ambiental e mobilizá-la para proteger um património ímpar, impedindo a construção da barragem.
“O Último Ano do Tua” constitui a campanha lançada em 2016 para alertar todos os cidadãos para a iminente perda de um vale único no mundo. Esta é uma campanha que tem por
objetivo sensibilizar o público nacional e internacional para a importância da preservação
dos valores ecológicos, sociais, patrimoniais e agrícolas do Vale do Tua para o desenvolvimento da região e a proteção do Alto Douro Vinhateiro. Consequentemente, visa criar atenção pública e mediática sobre o caso Tua e o Programa Nacional de Barragens.
Este novo espaço junto dos média e opinião pública permitirá maior visibilidade para a causa junto de Decision e Opinion Makers, aumentando a probabilidade de sucesso de outras
ações desenvolvidas até à data e em continuação neste ano (e.g. reuniões com Autoridades
competentes, etc.).
Descrição:
A campanha terá por base quatro micro-documentários desenvolvidos pelo Realizador Jorge
Pelicano, e que contam a história do que 4 pessoas irão perder se as obras não forem suspensas. Os documentários poderão ser consultados no site criado especificamente para a
campanha, http://ultimoanodotua.pt/ (versão Português) ou http://lastdaysoftua.com/ (versão
Inglês), e intitulam-se: A última vindima, A última descida de rio, A última colheita e A última
caminhada.
Neste novo site criado os/as Visitantes poderão assinar e enviar diretamente uma carta para
a UNESCO, pressionando à sua ação, nomeadamente:
Parar as obras da barragem e impedir o enchimento da albufeira de Foz Tua;
Pressionar a UNESCO para:
Colocar o Alto Douro Vinhateiro na Lista do Património Mundial em Perigo;
Fazer uma visita à área reunindo com todas os/as afetados/as pela construção da barragem;
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Campanha “ O Último ano do Tua”
Duração

De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

Atividades previstas



Evento de lançamento oficial, com presença de subscritores do manifesto, mostra do micro
documentários e conferência de imprensa;

 Assinalar marcos da campanha entre maio e julho (possíveis datas 22 MAI - Dia Internacional da Diversidade Biológica; 29 MAI - Dia Nacional da Energia; 05 JUN - Dia Mundial do
Ambiente), com destaque para ações de recolha de assinaturas (papel e digital) em locais
públicos (estações intermodais de transportes, concertos, festivais, eventos de grande dimensão) por membros e voluntários dos associados das ONGAs da PST;



Divulgação de folheto com informação resumida sobre a causa;



Comunicação e divulgação junto dos meios de comunicação social;



Dinamização da campanha nas redes sociais e websites da PST e dos respetivos membros

Envolvimento de apoiantes da causa, desde a sua criação (i.e. Manifesto pelo Tua, Embaixadores).


Candidatura aos Grants anuais e envolvimento na divulgação por parte da empresa Patagonia, Inc.




Criação de um site em PT e ENG;



Realização de pequenos documentários sobre o Vale do Tua;

• Envio de cartas para a UNESCO;


Ações Mediáticas e Culturais;



Participações e Representações;



Ação de Rua com as associações parceiras e voluntários da Plataforma Salvar o Tua;



Outras.
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Influência Política
Objetivos

Com o objetivo de dar maior visibilidade à causa -- apresentando a campanha "O Último Ano
do Tua" e respetivos resultados -- e pressionar as autoridades públicas competentes à tomada de decisão, os membros da Direção da Plataforma Salvar o Tua pretendem continuar a
desenvolver reuniões que influenciem a forma como os Agentes Decisores percecionam o
caso da barragem do Tua.

Duração

De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

Atividades previstas

 Agendamento de reuniões de trabalho, com destaque para o Ministro do Ambiente no âmbito da Revaliação do Programa Nacional de Barragens, bem como do concessionário da
barragem de Foz Tua, a EDPProdução.



Continuação da angariação de atores políticos publicamente a favor causa.
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“Advogados pelo Tua”

“Advogados pelo Tua”
Objetivos

A Plataforma tem contado com o apoio de vários advogados, reunidos na iniciativa
“Advogados pelo Tua”. Esta iniciativa visa representar a Plataforma Salvar o Tua em providências cautelares e/ou em ações judiciais que visam travar a construção da barragem de
Foz Tua e denunciar o incumprimento por parte do Estado e da EDP de muitos dos compromissos inicialmente assumidos. Desta forma, a Plataforma Salvar o Tua vai continuar a
acompanhar os processos que poderão deter este crime ambiental e intentar novas ações
judiciais.

Duração

De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

Atividades previstas



Preparação de ações judiciais;
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Comunicação e Media

Comunicação e Media
Objetivos

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 de Foz Tua, divulgando as mesmas junto dos vários órgãos sociais, a nível internacional, nacional, regional e local.

Duração

De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

Atividades previstas



Elaboração de comunicados de imprensa



Participação em programas televisivos e de rádio



Dinamização das Redes Sociais e Site da Plataforma em PT e ENG
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Angariação de Fundos

Angariação de Fundos
Objetivos

A Quinta dos Murças e a Quinta da Barroca, quintas na região do Alto Douro Vinhateiro,
associaram-se à Plataforma Salvar o Tua, doando garrafas de vinho. Nos rótulos das garrafas do vinho Assobio - Quinta dos Murças, e do vinho Muxagat – Quinta da Barroca, constam
uma imagem do Rio Tua e o lema da campanha subjacente à missão da Plataforma Salvar o
Tua - “Salvar o Tua, Proteger o Douro”. Esta é uma forma de divulgar a campanha e também
de 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.
A Plataforma dispõe de um conjunto de materiais de suporte à divulgação da Plataforma, tais
como T-shirts, crachás, entre outros, que podem ser adquiridos também pelos seus apoiantes, contribuindo para a sustentabilidade das ações da Associação.

Duração

De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

Atividades previstas



Promoção dos materiais de divulgação em iniciativas da Plataforma ou das suas associadas
Realização de campanhas online dos produtos de divulgação da Plataforma em épocas
festivas, como é o caso do Natal




Dinamização destes materiais nas Redes Sociais e site da Plataforma em PT e ENG

• Submissão de candidaturas a Fundações que na sua missão tenham previsto o apoio a
organizações com causas ambientais.
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Iniciativas das Associadas da Plataforma/Convites de Outras Entidades

Iniciativas das Associadas da Plataforma / Convites de outras entidades
Objetivos

A Plataforma Salvar o Tua é constituída por associações locais, de desenvolvimento, ambientalistas, empresas e indivíduos. É com o empenho de todos que a Plataforma tem conseguido alcançar uma dimensão nacional e captado a atenção de um maior número de cidadãos que se juntam à Plataforma para travar a construção da Barragem de Foz Tua.
Pela força do movimento cívico que se construiu em torno do Vale do Tua, mas também pela
problemática em causa, são cada vez mais os convites dirigidos à Plataforma Salvar o Tua
para que participe em iniciativas dinamizadas por outras entidades.

Duração

De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016

Atividades previstas



Participação em iniciativas das associadas da Plataforma Salvar o Tua e organização de
iniciativas conjuntas


Representação da Plataforma em iniciativas de outras entidades

Representação Institucional:
Sempre que se justifique, a representação institucional da Plataforma será assegurada pelas organizações ambientalistas associadas da Plataforma, junto de instituições nacionais e internacionais.
A Plataforma Salvar o Tua encontra-se disponível para participar em eventos e iniciativas de outras Organizações, em
defesa do Vale do Tua.
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ORÇAMENTO

Mapa I - Fluxos de Tesouraria

DESPESAS
2016
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PORTUGAL

12 463,00 €

Recursos Humanos

- €

Fornecimentos e Serviços Externos

12 451,00 €

Gastos e Perdas Financeiras

12,00 €

Total

12 463,00 €

RECEITAS
2016
RECEITAS PRÓPRIAS e FINANCIAMENTOS

12 855,00 €

Donativos, Campanhas e Eventos

5 720,00 €

Financiamentos

7 135,00 €
Total

12 855,00 €

Saldo (Receitas - Despesas)

392,00 €
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Mapa III - Recursos Humanos

2016
RECURSOS HUMANOS

- €

Vencimentos

- €

Segurança Social

- €

Seguros

- €
Total

- €

Mapa IV - Fornecimentos e Serviços Externos

2016
Fornecimentos e Serviços Externos

12 463,00 €

Renda

- €

Contabilidade

600,00 €

Comunicações

132,00 €

Viagens e Deslocações

3 354,00 €

Consumíveis

60,00 €

Comunicação e Gestão Digital

150,00 €

Comunicação e Marketing

7 635,00 €

Outros

532,00 €
Total

12 463,00 €
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Mapa V - Receitas

2016
RECEITAS PRÓPRIAS

5 720,00 €

Donativos

5 600,00 €

Merchandising

120,00 €

FINANCIAMENTOS

7 135,00 €

Fundação Tides (Patagónia)

7 135,00 €
Total

12 855,00 €
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