
SALVAR
O TUA, 
PROTEGER 
O DOURO!
POR TODOS NÓS.
POR PORTUGAL!



Com a construção da barragem de Foz Tua, está 
iminente a destruição do Vale do Tua e da sua centenária 
linha ferroviária que integram o Alto Douro Vinhateiro, 
património mundial classi�cado pela UNESCO. 

A Plataforma Salvar o Tua tem por missão proteger 
e valorizar este património e impedir a construção da 
barragem que o irá destruir. 

A CAUSA





É URGENTE E IMPORTANTE. 
SE NÃO PARARMOS JÁ, 
O FUTURO É IRREVERSÍVEL
 

Não existe racional económico que justi�que a construção da barragem.

Existem outras e melhores soluções.

A fatura é demasiado cara e estendida no tempo. Os nossos netos também a pagarão.

É imperativo 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 e do Douro.

Por nós, exercendo a nossa cidadania, e pelas gerações futuras.

PORQUE 
DEVEMOS AGIR?



A BARRAGEM DE FOZ TUA É ILEGAL 

O aproveitamento hídrico do Vale do Tua viola a 
Convenção para a Proteção do Património Mundial, 
Cultural e Natural (1972) que Portugal rati�cou através 
do Decreto nº 49/79, de 6 de Junho.

IRÁ PRODUZIR APENAS 0,1% 
DO TOTAL DA ENERGIA DO PAÍS

ALGUNS FACTOS 
SOBRE A BARRAGEM 
DE FOZ TUA

O IMPACTO DA BARRAGEM, SE ESTA 
FOR CONSTRUÍDA, SERÁ IRREVERSÍVEL

A BARRAGEM É COMPLETAMENTE 
INÚTIL

As metas do Programa Nacional de Barragens já foram 
ultrapassadas com os reforços de potência em curso, 
os consumos de eletricidade estão a baixar e há várias 
formas menos agressivas e mais baratas de obter essa 
energia: e�ciência energética, reforço de produção das 
barragens já existentes, energia fotovoltaica. Custará 
10x mais que outras opções de e�ciência energética.



IRÁ DESTRUIR SOLOS AGRÍCOLAS 
E HABITATS RAROS, PORÁ EM RISCO 
ESPÉCIES AMEAÇADAS E PROTEGIDAS

Criará riscos adicionais de erosão no litoral devido à 
retenção de areias e provocará, inevitavelmente, a 
degradação da qualidade da água nesta região do Douro.

A ELETRICIDADE PRODUZIDA EM FOZ 
TUA CUSTARÁ 2x MAIS QUE O CUSTO 
MÉDIO ATUAL (POR KWH)

Será pago por todos nós em impostos ou nas faturas 
de eletricidade.

JÁ PAGAMOS 3x MAIS QUE O 
NECESSÁRIO DE RENDAS EXCESSIVAS 
ÀS EMPRESAS ELÉTRICAS

Seria o equivalente a termos 3 pneus suplentes 
e desnecessários no carro.

VAI CUSTAR 650 EUROS A CADA 
FAMÍLIA PORTUGUESA

Representa um semestre e meio de propinas 
na Universidade.



A BARRAGEM DE FOZ TUA VIOLA O 
DIREITO CONSTITUCIONAL AO 
AMBIENTE 

A barragem Foz do Tua acarreta restrições intoleráveis 
do direito de todos ao ambiente, tão fundamental quanto 
os direitos, liberdades e garantias individuais.

A BARRAGEM DE FOZ TUA 
DESRESPEITA O ESTATUTO CONFERIDO 
PELA UNESCO 

Foz Tua constitui uma �agrante violação dos valores que 
deram origem à classi�cação do Alto Douro Vinhateiro 
como Património Mundial da Unesco.

A BARRAGEM É UM ATENTADO 
CULTURAL

A albufeira de Foz Tua destruirá a centenária linha 
ferroviária do Tua, um vale com paisagens naturais 
e humanas de elevado valor patrimonial e turístico, 
para além de pôr em perigo a classi�cação do Alto 
Douro Vinhateiro como Património da Humanidade.

AINDA É POSSÍVEL SALVAR O TUA 
E PROTEGER O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTADO DO DOURO



Disponibilizar toda a informação sobre 
a campanha e envio da carta (email) para 
a UNESCO no nosso site e facebook;

Ações de Divulgação da campanha junto 
do público em Lisboa e Porto;

Mobilizar o setor vitivinicola e o setor turístico;

Mobilizar as populações locais;

Reunir �guras públicas nacionais e internacionais 
que apoiem e divulguem a causa;

Ação de divulgação da campanha junto dos 
media, de opinion-makers e do público em geral;

Ações de voluntariado, nomeadamente 
com disponibilização de folhetos e outras 
atividades para divulgação da campanha. 
Para colaborar nestas ações, por favor, entre 
em contacto com a Plataforma Salvar o Tua.

O QUE 
IREMOS FAZER?



O QUE 
PODE FAZER?
- Gostar da página do facebook da Plataforma Salvar o Tua;

- Partilhar a página do facebook e o website com os 
 seus familiares e amigos;

- Colocar a imagem da Plataforma Salvar o Tua na 
 imagem de per�l e na fotogra�a de capa do facebook 
 (ver Kit de Ação no website);

- Participar nas ações da campanha;

- Contribuir com um donativo;

- Fazer voluntariado na divulgação da campanha,
 nomeadamente, na distribuição de folhetos;

- Enviar um contributo criativo: fotogra�a, video, pintura,
 ilustração, entre outros, que partilharemos nas nossas 
 plataformas digitais;

*PARA MAIS INFORMAÇÕES   
   CONSULTE O NOSSO WEBSITE.



Compuseram uma música que serve de banda sonora 
à campanha Salvar o Tua, Proteger o Douro!

LUÍSA SOBRAL 
E MÁRCIA (MÚSICOS)  

Cedeu foto para rótulo de vinho e 100 livros 
para angariar fundos para campanha.

MÚSICOS 
PELO TUA
  
AMÉLIA MUGE, ANDRÉ TENTUGAL (WE TRUST), 
CATARINA SALINAS (BEST YOUTH), FRANKIE 
CHAVEZ, LUISA SOBRAL, MAFALDA VEIGA, 
MÁRCIA, MARTA REN, RUI REININHO, SAMUEL 
ÚRIA, SELMA UAMUSSE, SUSANA TRAVASSOS, 
TIAGO BETTENCOURT (MÚSICOS).

Interpretaram a música que serve de banda sonora 
à campanha Salvar o Tua, Proteger o Douro!

DUARTE BELO 
(FOTÓGRAFO)  

ALGUNS APOIANTES 
DA CAUSA



QUINTA DOS MURÇAS
/ESPORÃO
  
Cedeu 1.000 garrafas de Assobio tinto para angariar 
fundos para campanha.

ALGUNS APOIANTES 
DA CAUSA

ADVOGADOS 
PELO TUA
  
Assinaram uma declaração, unidos numa vontade comum: 
Salvar o Tua.  Apoiam ainda a Plataforma Salvar o Tua 
prestando esclarecimentos jurídicos à população afetada 
pela barragem, de forma gratuita.

 MUXAGAT
/VINHOS
  
Cedeu garrafas de Tinta Barroca tinto para angariar 
fundos para campanha.





TODA A INFORMAÇÃO EM:

PLATAFORMA@SALVAROTUA.ORG
TLF: 962507935

WWW.SALVAROTUA.ORG
WWW.FACEBOOK.COM/PLATAFORMASALVAROTUA
 

CONTACTOS:


