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Na Agenda Pública



É urgente a 

mudança!



A chave da mudança do modelo

de desenvolvimento dos Territórios é

aumentar a perceção social sobre a

importância dos valores ambientais

e ecológicos na Qualidade de Vida
e bem-estar das comunidades.

Conseguir comunicar para envolver

e comprometer os cidadãos com

uma estratégia de desenvolvimento

sustentável, exige uma governança
próxima e com os cidadãos e uma

valoração dos recursos naturais.



Nas últimas décadas os rios e ribeiras

foram transformados em canais de água,

deixando de desempenhar as funções de

corredores ecológicos verdes e azuis.

O afastamento das pessoas aos rios e
ribeiras induzido por descargas poluentes,

impermeabilização do leito e margens,

surgimento de pragas, criou os atuais

cenários de degradação dos recursos
hídricos.



Lei da Água
Constrangimentos de implementação

Cultura 
Ambiental 
reduzida

Ausência da 
prioridade de 
investimento 

na área

Custos de 
obra 

ambiental 
elevados

Fundos de 
financiamento 
dispersos em 
matéria e no 

tempo

Reduzida 
capacitação 
institucional

Perda de 
memória 
coletiva



Como 

Superar 

Obstáculos

Aposta 

na

capacitação

Sinergias

Aposta no 

compromisso 

Autárquico

Protocolos 
com as 
Juntas de 
Freguesia

APA – ARH-TO
GNR-SEPNA
PSP – BRIPA
Projeto Rios

Capacidade 

de 

Demonstração

Workshops de EN
Conferência 
Repaginar Rios e 
Ribeiras

Equipa Técnica 

Experiência

Conhecimento



A implementação da Política 

Pública de Recursos Hídricos a 

nível Local

O projeto ambiental Reabilitar Troço a Troço

(RTT) é uma referência nacional na

implementação das políticas públicas

ambientais a nível local com o propósito:

o conservar os ecossistemas aquáticos e terrestes

o promover a conectividade

o aumentar a Biodiversidade

o aumentar a resiliência às Alterações Climáticas

o valorar os serviços prestados pelos ecossistemas

ribeirinhos

o Criar memórias

Reabilitar

Troço        Troço



Reabilitar Troço a  Troço



RTT Alcanhões
Linha de água_Ribeira de Alcanhões

Extensão de intervenção: 120m lineares

Corte da 
vegetação 
herbácea 

da margem 
fluvial

Instalação 
de manta 
orgânica 

Aplicação de:

faxinas 
entrançado 

vivo 
estacaria de 

salgueiro 
biorolos

Plantação 
de árvores e 

arbustos 
autóctones





RTT 

Ribeira de Cabanas



Corte seletivo e poda de formação de 
árvores e arbustos autóctones

Remoção e encaminhamento de 
resíduos

Limpeza e desobstrução da linha de 
água

Corte e remoção de espécies vegetais 
infestantes e exóticas

Aplicação de Técnicas de Engenharia 
Natural

RTT Ribeira de Cabanas













1ª Ação de Conservação 
RTT Ribeira de Cabanas

Poda Seletiva

Colocação de 

Tutores

Corte e Eliminação

Cana (Arundo donax)
Silva (Rubus ulmifolius)



Ação de Remoção da Espécie Exótica Invasora
Jacinto-de-água

janeiro 2018_ Foz do rio Alviela



Plano de Ação Local para

a remoção da Espécie

exótica jacinto-de-água

no rio Alviela

Visita de campo para validação da

área ocupada pelo Jacinto-de-água

Remoção Mecânica e Manual

com recurso a embarcações

Limpeza e desobstrução do leito

do rio

Ação de monitorização,

vigilância e prevenção

Ação de Prevenção e

Sensibilização

Candidatura vencedora
Fundo Ambiental

Projetos de combate às espécies invasoras exóticas aquáticas 

jacintos-de-água


