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Enfrentando juntos o desafio



Rios Fonte de Água e vida



120.000 km de Rios em Portugal





Da nascente à Foz

Utilização da água:
 - 75% Agricultura
 - 14% Energia
 - 6% Urbano
 - 4% Industria

Utilização dos Rios:
 - Fonte de Água
 - Corredor ecológico
 - Pesca 
 - Lazer/turismo
 - Transporte



Enfrentando juntos o desafio



Mapa do Ruido



Poluição luminosa



Poluição luminosa



Poluição luminosa



Rios = acção ou inércia ! 





Cheias





Rios = acção ou inércia ! 



Intervenções geradoras de impactes

Principais problemas nos rios e ribeiras





 Retomar de uma forma sustentada e integrada a situação de boa 
qualidade ambiental 

 de acordo com os valores culturais presentes 
 seguindo os princípios da reabilitação
 com recurso a medidas imateriais e estruturais quando 

necessário.

A reabilitação pretende, sempre que possível:

•  InformaçãoInformação
•  Emitir opiniãoEmitir opinião

•  AcçãoAcção

Conceitos

(Teiga, 2011)



Físicas e HidrológicasFísicas e Hidrológicas

EconómicasEconómicasEcológicasEcológicas

PaisagísticasPaisagísticas SocioculturaisSocioculturais

Funções do sistema fluvial 



Princípios de Reabilitação

Temporal

Espacial

Longitudinal

Lateral

Aquífero Vertical

Linha de água



Proposta de metodologia geral de reabilitação fluvial
- Metodologia geral proposta para Portugal

(Teiga, 2011)



Monitorização e a Reabilitação

    Objectivos da directiva quadro da água (2000/60/CE) e da Lei da água 58/2005
 Elementos Biológicos

 Macroinvertebrados
 Macrófitos 
 Fitobentos
 Fauna piscícola

 Composição, abundância e estrutura etária 

  Elementos hidromorfológicos de suporte dos elementos biológicos
 Regime hidrológico

 Caudais e condições de escoamento
 Ligações a massas de água subtrerrâneas

 Continuidade do rio
 Condições morfológicas

 Variação da profundidade e largura do rio
 Estrutura e substrato do leito do rio
 Estrutura da zona ripícola

 Participação pública
 Informação, envolvimento, acção



Índice de Reabilitação de 
Rios (IRR)

Monitorização a nível Técnico

(Teiga, 2011)



Sistema de monitorização dos 
Espaços verdes urbanos



PROJETO RIOS EM PORTUGAL
PROJETO RIOS EM PORTUGAL

Monitorização a nível comunitário

Coordenação: Sede:



Difusão

Primeiro contacto com os grupos

Contacto com o grupo

Inscrição no Projeto Rios

Escolha do troço do rio

Entrega do Material (Kit)

inspecção do rios

adopção do rioadopção do rio Iniciativas dos grupos

  Conhecer o Rio

- Trabalho de campo 

- Entrega dos dados

- Trabalho de campo 

- Entrega dos dados

- Centralização dos 
dados 

- “Relatório Anual”

- Centralização dos 
dados 

- “Relatório Anual”

Metodologia do Projeto Rios

Atividades mínimas/ano - 7h:
2 - Saídas de campo
     - Primavera e   
     - Outono
1 - Acção de melhoria



Inscrição (500m de rio ou ribeira)



Kit didáctico

 Manual do Projeto Rios
 2 Fichas de campo
 1 Lupa;
 1 Lápis;
 1 Pinça;
 2 Fitas de medição de pH, 
nitratos e nitritos;

 1 Termómetro e hidrómetro
 1 Prancheta
 1 Camaroeiro 
 38 Fichas de identificação
 1 caixa 

60 €







Exemplo de fichas do Projeto Rios





Possíveis contributos interdisciplinares:

• Geografia: localizar as bacias, geomorfologia rios
• Biologia Geología: fauna e flora, rochas
• Matemática: distancias, mudança de unidades
• TIC: localização do troço na Net, APA, Google
• Educ. Plast. e Visual: esquemas do troço
• Física e Química: calculo de velocidade caudal, reações químicas na água, 

pH…
• Educação física: roteiros orientação, correr como um rio
• Língua portuguesa: toponímia, contos, lendas, usos dos rios
• Música: cantigas tradicionais, os sons do rio
• História: importância e usos dos rios ao longo da história da humanidade
• Línguas: projetos em outros países, intervenções de reabilitação a nível 

internacional
• Filosofia: critica aos valores do modo de atuação com a natureza
• Religião e Moral: valores de humanidade e ecologia, documentos eclesiásticos 

de ecologia 
• … 







b)

c)

a)

d)

e)

Espaços verdes da cidade de Ovar



Monitorização de um espaço verde Urbano





Actualmente:   (2006 – 2015):
- 120.000 KM de Rios em Portugal
• 375 grupos inscritos de 107 municípios com cerca de 

300 grupos ativos;
• 187 Km de rios adotados em 20 Distritos;
• +14.550 Participantes em saídas de campo e 
• +1.300 Professores em mais de 900 turmas;
• + 50.000 pessoas envolvidas diretamente em 

atividades
• 350 Monitores do Projeto Rios em mais de 20 cursos.
• + 400 palestras
• +1000 ações de melhoria de rios e ribeiras (atividades 

de divulgação, workshops; oficinas; ações de limpeza, 
plantação de árvores, caminhadas, exposições, jogos, 
notícias). 

• 5 Encontros Nacionais do Projeto Rios
• 3 Encontros de Monitores do Projeto Rios
• 2 ações “Rios de Portugal em Movimento”

Projeto Rios = Voluntários



“Teste”
Delinear

Monitores do Projeto Rios (16h)

1º Encontro Nacional e Distribuição de Kits
1º Encontro Nacional de Monitores PR

1º Rios de Portugal em Movimento 2013

 Evolução

Nova coordenação



Projeto Rios = números



Projeto Rios = números



Parceiros

Coordenação:



Ambiental
Ambiental

Económico

Económico

Social
Social

Projeto Rios UNE Pessoas e Rios



+ Educação
+ Saúde
+ Cultural

AMBIENTAL

ECONÓMICA

SOCIAL

MODELO DE NEGÓCIO DO PROJETO RIOS

+ Eficiência
+ Segurança
+ Valor €

Ecologia +
Liberdade +

Conservação +



AMBIENTAL

ECONÓMICA

SOCIAL

GALARDÕES E PRÉMIOS

2013

2009



3º Encontro Nacional do Projecto Rios 
Leiria  19 de Novembro de 2011



Rios = Integração Social

“Meninos” com deficiência média e severa



Encontro de Gerações





Limpeza = Consciencialização



Plantações = Partilha 



Porto 



Porto 







Porto 



Adote um troço de rio perto de si, e
seja socialmente ativo e empreendedor

Adote um rio perto de si, Adote um rio perto de si, 
Melhore a sua história Melhore a sua história 
Para um mundo melhor !Para um mundo melhor !



Estamos JuntosEstamos Juntos
Para um mundo melhor ! Para um mundo melhor ! 



Estamos Juntos Estamos Juntos 



Pedro Teiga
www.projetorios.org
projetorios@aspea.org

Desenvolvimento de um sistema de 
monitorização dos espaços verdes 
urbanos com os sistemas ribeirinhos 


