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RESUMO EXECUTIVO
"A única coisa que é verdadeiramente real sobre a nossa jornada é o próximo passo que
escolhermos tomar!”
(Desconhecido)
A Plataforma Salvar o Tua ganhou voz! E desta
vez a sua voz foi ouvida, logo no início do ano,
precisamente no dia 8 de janeiro, na Assembleia da República, para a discussão e Votação
da Petição n.º 274/XII/2.ª – Manifesto pelo Vale
do Tua.
Muitas outras vozes se juntaram aos seus fundadores para travar a construção da Barragem
do Tua. Em junho foi a vez dos Vitivinicultores
que se juntaram para levar a sua voz até à
UNESCO, através da elaboração de uma carta
onde reivindicam o direito ao seu Vale sem
barragem.
O Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do
Território e Energia, Eng.º Jorge Moreira da
Silva, e respetivos Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Paulo Lemos, e Secretário de Estado
da Energia, Dr. Artur Trindade, escutaram a
nossa voz em mais do que uma audiência, a fim
de relembrar que a construção desta barragem
é um caso paradigmático de insustentabilidade.
O Movimento “Advogados pelo Tua”, que presta o seu apoio pro bono à Plataforma Salvar o
Tua, continua, por meio judicial, a fazer com
que a Plataforma ganhe a voz que lhe é legítima. Em 2015, com o seu apoio, a Plataforma
Salvar o Tua intentou uma Ação Administrativa
Especial contra a Agência Portuguesa do Ambiente, devido à aprovação da linha de muito alta
tensão que ligará a Barragem do Tua à rede
elétrica.
As preocupações dos que habitam o Vale do
Tua e dos que nele trabalham viram a sua voz
chegar além-fronteiras, em reportagens feitas
pela imprensa estrangeira: The Drinks Business
Magazine,
Resurgence & Ecologist e
a Wine&Spirits são alguns desses exemplos.

Em 2015, a Plataforma ganhou mais voz junto
dos meios de comunicação, que acolheram e
divulgaram os comunicados de imprensa emitidos, e que convidaram a Plataforma para entrevistas, quer na rádio, quer na televisão, dando
voz àqueles que a imprensa apelida de
“Opositores da Barragem do Tua”.
Continuamos a fazer ecoar a nossa voz junto da
UNESCO, alertando para as ilegalidades e irregularidades cometidas pela EDP e pelo Governo na construção da barragem, mas também
apelando para que travem a construção desta
barragem enquanto há tempo. E gritámos
quando foi feito o levantamento de carris e
travessas da Linha do Tua, devido à construção
da Barragem de Foz Tua, e voltámos a relembrar à UNESCO que o Plano de Mobilidade –
contrapartida imposta à EDP para o empreendimento hidroelétrico avançar – continua por
cumprir.
Em muitas ocasiões, fomos convidados a participar em encontros, congressos, e outras iniciativas, tendo tido a possibilidade de fazer aumentar o volume das nossas vozes, vozes de
todos que apoiam a Plataforma Salvar o Tua e
que, através destas, partilham as suas preocupações junto de cidadãos que, mesmo estando
longe do Tua, não querem ver destruído um
dos últimos rios da Europa em estado natural e
um dos mais belos de Portugal!
Pelo Vale do Tua, pelo Alto Douro Vinhateiro,
pelo direito ao ambiente e por um modelo de
desenvolvimento local alternativo para o Tua,
não iremos deixar que nos roubem nem a garganta, nem a voz, nem o Vale do Tua. E neste
ano de 2015, a nossa voz fez-se ouvir!
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Plataforma Salvar o Tua—Associação de Defesa do Ambiente

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 protegidos pela classificação do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial.
Para levar a cabo a sua missão, a Plataforma
realiza várias iniciativas, quer do foro jurídico,
quer ações de esclarecimento da opinião pública, com objetivo travar a construção da barragem de Foz Tua.
Defendemos a suspensão imediata das obras,
antes de serem cometidos danos irreparáveis.
Queremos salvaguardar e valorizar um património de valor social, ecológico e económico
inestimável, que é parte da nossa herança cultural e identidade nacional e uma peça essencial do desenvolvimento futuro do Vale do Tua.
Há empreendimentos, cuja construção se justifica, vindo a constituir mais-valias para o país.
Outros, como a barragem de Foz Tua, empobrecem o País. Não se pode comparar um património único, de beleza e valor extraordinários, com os benefícios marginais desta obra. É
nossa responsabilidade garantir que as gerações futuras não sejam prejudicadas por decisões irreparáveis e tenham a oportunidade de
apreciar, como nós, o Vale do Tua.
A Plataforma Salvar o Tua exige:
– Suspensão imediata das obras da barragem
de Foz Tua;
– Revogação da Portaria nº251/2012, que prevê
a atribuição de 300 milhões de euros de subsí-

dios a fundo perdido às empresas elétricas,
para construir novas barragens;
– Reabertura do processo de classificação da
Linha do Tua como Monumento de Interesse
Nacional.
Parar agora a construção da barragem de Foz
Tua é, pelo menos, vinte vezes mais barato do
que deixá-la avançar e pagar, a posteriori, os
custos de uma eletricidade cara e de uma obra
inútil e lesiva do interesse público. Por estas
razões, a Plataforma Salvar o Tua - Associação
de Defesa do Ambiente integra pessoas, associações locais, de desenvolvimento, ambientalistas e empresas.
As entidades associadas são:
AAVT – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO VALE
DO TUA
ALDEIA – ACÇÃO, 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
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
COAGRET – COORDENADORA DE AFECTADOS
PELAS GRANDES BARRAGENS E TRANSVAZES
FAPAS – FUNDO PARA A PROTEÇÃO DOS ANIMAIS SELVAGENS
GAIA – GRUPO DE ACÇÃO E INTERVENÇÃO
AMBIENTAL
QUINTA DOS MURÇAS
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INICIATIVAS DA PLATAFORMA

Advogados pelo Tua
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, pessoas e organizações que foram afetadas negativamente pela
construção da barragem, defendendo os direitos e interesses destas numa base pro bono.
Providências Cautelares / Ações Judiciais
A possibilidade deste apoio jurídico permitiu
até hoje intentar três ações judiciais:
1ª) A primeira providência cautelar, que foi intentada junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela contra a EDP e o Estado Português, e tinha em vista a suspensão das obras
da barragem com fundamento, além do mais,
nos prejuízos ambientais irreparáveis decorrentes da obra. Esta já foi decidida pelo Tribunal,
tendo sido indeferida. Concomitantemente
com esta providência cautelar foi interposta, no
mesmo Tribunal, a 2 de dezembro de 2013, a
correspondente ação administrativa principal,
visando a anulação do Contrato de Concessão
celebrado entre a EDP e o Estado Português. A
ação principal ainda espera decisão. Importa
porém referir que foi no âmbito deste processo
que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela realçou que existem argumentos válidos invocados pela Plataforma Salvar o Tua em
relação aos prejuízos ambientais invocados, os
quais ainda se encontram por avaliar no âmbito
da ação principal.

expropriação destinados à construção da barragem de Foz Tua. Estas novas ações judiciais
deram também entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela e têm em vista o
reconhecimento da inexistência de causa de
utilidade pública que fundamenta as expropriações. Além do mais, alega-se que existem alternativas viáveis, com menores custos económicos e menos gravosas para o ambiente para se
atingirem os fins alegadamente prosseguidos
com a construção da Barragem de Foz Tua, designadamente o reforço de potência das hidroelétricas e centrais eólicas já existentes. O tribunal entendeu recusar a providência cautelar,
tendo alegado que estava em causa um ato
político que não é suscetível de avaliação pelos
Tribunais. A Plataforma recorreu desta decisão
junto do Tribunal Central Administrativo Norte
e aguarda-se decisão.
3ª) Em janeiro de 2015, a Plataforma Salvar o
Tua interpôs uma Ação Administrativa Especial
no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, contra a Agência Portuguesa do Ambiente, pela aprovação da linha de muito alta tensão que a EDP propõe para ligar a barragem de
Foz Tua à rede elétrica nacional. Este ato jurídico contesta a Declaração de Impacte Ambiental
“favorável condicionada ao traçado “2SM”, que
pretende ligar a Barragem de Foz Tua a Armamar, cerca de 40 quilómetros, passando o rio
Douro na zona da Valeira. A Plataforma guarda
decisão.

2ª) A 12 de março de 2014, na sequência de um
despacho do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza que define quais os terrenos a expropriar
para a construção da barragem de Foz Tua e da
albufeira, a Plataforma intentou uma nova providência cautelar e ação administrativa especial
tendo em vista a suspensão dos processos de
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Influência Política

Votação da Petição nº 274/XII/2ª—
Manifesto pelo Vale do Tua

A Plataforma Salvar o Tua tem vindo a exigir 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, a Plataforma Salvar o Tua viu a sua Petição n.º 274/XII/2.ª – Manifesto pelo Vale do
Tua, ir a votação na Assembleia da República
no dia 8 de janeiro de 2015, após ter reunido
mais de 5000 assinaturas.
O Bloco de Esquerda e os Verdes apresentaram
propostas para a suspensão das obras. No entanto, a Plataforma Salvar o Tua viu serem
chumbadas as suas propostas por parte do PS,
PSD e CDS.

Carta dos Vitivinicultores à UNESCO

Por sua vez, também os vitivinicultores da região do Douro se uniram e enviaram, a 9 de junho, uma carta para a UNESCO, a denunciar o
não cumprimento por parte do Governo das
contrapartidas previstas por esta instituição
que zela pela preservação das áreas classificadas como Património da Humanidade, como é
o caso do Douro.
Além do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia (MAOTE), também a
EDP viola as recomendações da UNESCO ao
propor a linha de muito alta tensão no coração
do Alto Douro Vinhateiro. Em maio de 2014, a
Plataforma Salvar o Tua já tinha enviado à
UNESCO uma carta denunciando todas as irregularidades, contendo relatórios detalhados,
no qual denunciava as infrações cometidas pela EDP e a negligência das autoridades nacionais no projeto da barragem de Foz Tua.
É no sentido de defender a suspensão imediata
das obras que cometerão danos irreparáveis
sobre um património natural de valor social,
ecológico e económico inestimável, que é parte
da nossa herança cultural e identidade nacional, que também os vitivinicultores exerceram
esta pressão sobre a UNESCO.
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“Maio, Mês pelo Tua”

Durante um mês, várias organizações juntaramse para mostrar o potencial do Vale do Tua,
nomeadamente as suas riquezas naturais, o rio,
os produtos regionais, as atividades desportivas e radicais que ali podem ser desenvolvidas.
Durante os sábados do mês de maio, a Plataforma Salvar o Tua procurou recuperar a linha e
debater o potencial económico da região, através de caminhadas, provas de vinho, azeite e
outros produtos locais, sessões de cinema e
descidas ao rio para dizer NÃO à barragem.

“Maio, mês pelo Tua” foi uma organização conjunta das seguintes entidades:
- Associação Juvenil Amigos do Cáster
- Clube de Canoagem de Águas Bravas de Portugal
- Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais/Mirandela
- Grupo Tamecanos de Mondim de Basto
- Movimento Cívico pela Linha do Tua
- Plataforma Salvar o Tua
- Rios Livres – GEOTA
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ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

Rótulo “Salvar o Tua, Proteger o Douro”

Merchandising da campanha

Desde o ano 2014, a Quinta dos Murças e a
Muxagat associaram-se à campanha da Plataforma Salvar o Tua, com os rótulos das garrafas
de vinho “Salvar o Tua, Proteger o Douro” em
garrafas de vinho.
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 tem sido, também, ao longo do último
ano, uma forma de divulgar a campanha e 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 ainda de um conjunto de
materiais de suporte à divulgação da campanha, tais como crachás, t-shirts, entre outros, e
que puderam ser adquiridos ao longo de 2015
em eventos ou através do site, contribuindo
para a sustentabilidade das ações da Associação.
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REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES

Em 2015, Plataforma Salvar o Tua foi convidada a integrar outras iniciativas da sociedade civil em prol do Vale do Tua.

de Clube de Canoagem de Águas Bravas de
Portugal, Grupo Tamecanos de Mondim de
Basto e equipa do projeto “Pelos Rios Livres” –
GEOTA

- Dia 3 de março - Jornadas NEPA, no Auditório de Ciências Florestais, Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro - Participação de
João Joanaz de Melo, diretor técnico da PST.
- Dia 23 de março - Evento de Geocaching "A
[LINHA]s?!? Também é TUA!"

- Dia 20 de junho - Dia Grande do Esporão.
Organização de Herdade do Esporão.
- Preparação da campanha – “ O Último Ano do
Tua” – iniciativa do Esporão conjuntamente
com a Plataforma Salvar o Tua e a equipa do
Projeto “Rios Livres” do GEOTA., a ser lançada
em 2016.

- Dia 25 de março - Exposição, conferência,
sessão de cinema “Ecologia Política: teoria, investigação, ação”. Local: CES-Lisboa e CIULCentro de Informação Urbana de Lisboa. Participação de Pedro Santos da equipa do projeto
“Rios Livres” - GEOTA
- Dia 8 de abril - EXPO FCT - Campus da Caparica. Participação de Pedro Santos e Ana Brazão
doa equipa do projeto “Rios Livres” - GEOTA
- Dia 24 de abril - Pequeno-almoço com jornalistas para lançamento oficial do Projeto/
Campanha Rios Livres - Cozinha Popular da
Mouraria. Participação de João Joanaz de Melo,
Ana Brazão e Pedro Santos.
- Dia 2 de maio - “II Entrar na Linha” – Raide de
Intervenção Romeu – Cortiços. Organização de
Movimento Cívico pela Linha do Tua
- Dia 9 de maio - Caminhada – Linha do Tua:
Castanheiro – Fiolhal (5km). Organização de
Associação Juvenil Amigos do Cáster
- Dia 30 de maio - Descida do Rio Tua em raft/

kayak e Manifestação no rio Tua. Organização
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COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

A Plataforma Salvar o Tua tem tido a preocupação de proporcionar informação atualizada sobre as suas ações aos seus associados, apoiantes, órgãos de comunicação nacional e imprensa estrangeira em Portugal, tendo emitido, no
total, ao longo do ano 2015, 4
comunicados
de imprensa.

Foram detetados, ao longo do ano 2015, os
seguintes registos:

A Plataforma Salvar o Tua viu alguns dos seus
comunicados terem destaque nos órgãos de
comunicação social e blogues, bem como algumas das suas iniciativas.

Televisão - 8 minutos

Imprensa escrita (papel e online) - 36 artigos
Imprensa escrita internacional - 3
Artigos de Opinião - 2

Rádio - 32 minutos

Vários foram os porta-vozes da Plataforma
Salvar o Tua que deram algumas entrevistas
para diferentes canais de televisão, rádios e
imprensa.
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RELATÓRIO DE CONTAS 2015
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Relatório de Gestão Financeira

Durante o ano de 2015, a Plataforma Salvar o
Tua empreendeu esforços para travar a construção da Barragem de Foz Tua, tendo realizado
várias ações e participado em várias iniciativas
levadas a cabo por outras entidades ou particulares.
Todos os custos inerentes a todas as atividades
descritas ficaram a cargo das várias organizações
que constituem a Plataforma Salvar o Tua e de
alguns dos associados individuais e voluntários.
Conforme está espelhado nas contas apresentadas, e comparativamente ao ano anterior, a Organização teve uma redução quer de receitas,
quer de despesas. A Plataforma Salvar o Tua obteve receitas no valor de 5.162,00 euros e efetuou despesas no valor de 4 843,91 euros. Verifica-se assim que a Plataforma Salvar o Tua terminou o ano de 2015 com um Resultado Líquido
Positivo de 318,09 euros.
Em 2016, espera-se que as receitas e os gastos
se mantenham pela mesma ordem de valores, ao
mesmo tempo que se continuará a desenvolver
atividades em prol do Vale do Tua, pelo direito
ao ambiente e por um modelo de desenvolvimento local alternativo para a região.
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Mapa I - Despesas e Receitas

DESPESAS
2015
DESPESAS
- €

Recursos Humanos

4843,91 €

Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos de depreciação

- €

Gastos e Perdas Financeiras
Outros Custos

4 843,,91€

Total

RECEITAS
2015
RECEITAS PRÓPRIAS e FINANCIAMENTOS
5.162,00 €

Donativos, Campanhas e Projetos
Proveitos e Ganhos Financeiros

- €

Outros Proveitos

- €

AMORTIZAÇÕES E IMPARIDADES
RESULTADO LIQUIDO

Total

5 162,00 €

Saldo (Receitas - Despesas)

318,09 €
0,00 €
318,029€
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