
                                                                                                  
    
    

LIFE ÁGUEDA LIFE ÁGUEDA LIFE ÁGUEDA LIFE ÁGUEDA ––––    Ações de Conservação e gestão para peixes migradores na bacia hidrográfica do Vouga Ações de Conservação e gestão para peixes migradores na bacia hidrográfica do Vouga Ações de Conservação e gestão para peixes migradores na bacia hidrográfica do Vouga Ações de Conservação e gestão para peixes migradores na bacia hidrográfica do Vouga     
projeto com o financiamento do Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) e contributos diretos  

para a conservação de espécies e habitats da Rede Natura 2000.  
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Passagens para Passagens para Passagens para Passagens para 
ppppeixes eixes eixes eixes 
naturalizadasnaturalizadasnaturalizadasnaturalizadas    
Dossier de ImprensaDossier de ImprensaDossier de ImprensaDossier de Imprensa    



 

oooo    que que que que éééé????    

As Passagens para Peixes Naturalizadas mimetizam as condições naturais de um curso de água e são construídas no 

próprio leito ou próximo da margem. São particularmente adequadas para obstáculos baixa a média altura e têm a 

vantagem de permitir migrações descendentes sem risco de lesão para os peixes e de serem adequadas a uma maior 

diversidade de espécies. 

para que servepara que servepara que servepara que servemmmm???? 

• Promover a reabilitação da continuidade longitudinal da área intervencionada 

• Suavizar o declive do obstáculo 

• Assegurar a sustentabilidade ambiental das espécies-alvo do projeto (peixes migradores); 

• Valorizar as espécies-alvo do projeto LIFE Águeda. 

como vai funcionarcomo vai funcionarcomo vai funcionarcomo vai funcionar????    
• Serão feitas intervenções com o intuito de contruir dispositivos de transposição para peixes, permitindo mitigar 

barreiras e declives existentes nos açudes, mas de forma a que estes dispositivos não interfiram com usos 

existentes na área envolvente; 

• Serão também feitas intervenções a nível de alteração estrutural do obstáculo, quer por demolição e remoção 

completa do açude, quer por rearranjo do material que compõe o açude por forma a este deixar de constituir 

um obstáculo à transposição por parte da ictiofauna. 

onde vai funcionaronde vai funcionaronde vai funcionaronde vai funcionar????    
Propõem-se 5 intervenções a nível de construção de dispositivos de transposição, sendo 4 ao longo do rio Águeda e 1 no 

rio Alfusqueiro. 

Quanto às intervenções de alteração estrutural dos obstáculos, prevêem-se 2 no rio Águeda e 6 no rio Alfusqueiro. 

  

e depois de e depois de e depois de e depois de concluído o projetoconcluído o projetoconcluído o projetoconcluído o projeto????    
Ficando demonstrada a viabilidade económica e ambiental do modelo proposto, este continuará a ser aplicado, a cargo 

da Universidade de Évora, eventualmente com recurso a outros apoios que existam para o efeito. Essa avaliação será 

efetuada durante o decurso do projeto. 

    



 

ppppara saber maisara saber maisara saber maisara saber mais    
• sobre Passagens para Peixes: life.agueda@uevora.pt 

• sobre o projeto LIFE-ÁGUEDA: www.life-agueda.uevora.pt; life.agueda@uevora.pt; Pedro Raposo de Almeida 

(coordenador do projeto, pmra@uevora.pt, 962 986 997) 

• sobre o Programa LIFE: https://ec.europa.eu/easme/en/life  

• sobre o Programa LIFE em Portugal: https://life.apambiente.pt;  Isabel Lico, Agência Portuguesa do Ambiente 

(life@apambiente.pt)  

 

imagensimagensimagensimagens    
Caso necessite de imagens com maior resolução não deixe de nos contactar. A título ilustrativo, enviamos em anexo: 

• fotografias de soluções para passagens para peixes propostas e implementadas 

 

Exemplo de passagem para peixes naturalizada no Mondego 

 

 

Açude de Palheiros 



 

 

 

 

Açude de Penacova 

 

 

Açude de Formoselha 


