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Sumário



⦿ Duração: 01.ago.17 - 31.jul.22

⦿ Orçamento:

⦿ Área de intervenção: Águeda

⦿ Total: 3 324,804 €

⦿ % co-financiamento CE: 60% 

(1 989,992 €)



• C. Municipal de Águeda (CMA)

• C. Municipal de Mora (CMM) / Fluviário de Mora

• Aqualogus – Engenharia do Ambiente, Lda.

• Docapesca – Portos e Lotas, S.A.

⦿ Beneficiários:

⦿ Beneficiário coordenador: • University of Évora / MARE

⦿ Beneficiários associados :

⦿ Parceiros Institucionais:



Objetivos & 
enquadramento



Eliminação de pressões hidromorfológias com vista ao restabelecimento das condições

correspondentes a um Bom Estado Ecológico, na perspetiva da Diretiva-Quadro da Água

(DQA) e do Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica (PGBH).

Objetivo



Objetivos específicos (1)

⦿ Eliminar a descontinuidade longitudinal dos rios Águeda e Alfusqueiro, assegurando a

renaturalização e recriação de habitats e o estado ecológico favorável da DQA para

populações de migradores anádromos



Objetivos específicos (2)

⦿ Mitigar a intransponibilidade do Aproveitamento Hidroelétrico da Grela (no rio Vouga),

através da translocação de juvenis de enguia-europeia (Plano de Gestão da Enguia-

europeia, PGE)

Mini-hídrica da Grela



Objetivos específicos (3)

⦿ Reduzir a degradação de habitats terrestres adjacentes aos habitats aquáticos,

fomentando a vegetação potencial e controlando espécies exóticas invasoras (Estratégia

Europeia da Biodiversidade, EEB)



Soluções propostas 
& Principais ações



1. Integração de soluções demonstrativas para a renaturalização da morfologia do rio. e.g.:

⦿ Instalação de passagens para peixes naturalizadas

⦿ Remoção de obstáculos e renaturalização do leito do rio

⦿ Programa de translocação de juvenis de enguia-

europeia

⦿ Recuperação da vegetação ripária e dos habitats

aquáticos associados



2. Gestão da pesca profissional e desportiva

⦿ Aplicação móvel - envolvimento dos pescadores desportivos na

monitorização

⦿ Valorização do pescado e diferenciação de mercado: lota móvel e

etiqueta de origem

3. Compatibilidade de usos e envolvimento dos stakeholders



Ações



Identificação de obstáculos 
à continuidade ecológica 
fluvial



Ações de 
mitigação de 
obstáculos à 
continuidade 
ecológica fluvial



Ações de remoção 
de obstáculos e 
renaturalização 
de troços de leito 
de rio



Restauro / 
renaturalização 
de habitats 
ripícolas



⦿ Distribuição e abundância de enguia-europeia, truta e larvas de

lampreia-marinha

⦿ padrão de movimentos e comportamento migratório de

lampreia-marinha, barbo-comum e truta, e respetiva

transponibilidade dos obstáculos na área de estudo, com

recurso a radiotelemetria

⦿ padrão de dispersão de várias espécie piscícolas (e.g., barbo,

boga, truta, tainha, enguia) ao longo da área de estudo, com

recurso a marcação com marcas PIT e posterior recaptura

⦿ Realização de inquéritos à comunidade piscatória nas bacias do

Vouga, e Mondego

Monitorização pré e pós-operacional



Comunicação e 
Disseminação



⦿ Roll-up 

⦿ Flyer

Flyer LIFE Águeda Roll up LIFE Águeda no Fluviário de Mora



⦿ Networking LIFE Fluvial (23 março 2018)

⦿ Peixe em Lisboa 2018 (12 abril 2018)

LIFE Fluvial, A Coruña
Peixe em Lisboa 2018



⦿ Dia Mundial dos Peixes Migradores 2018 (21 abril 2018)

⦿ INTER LIFE PT 2018 (10 e 11 maio 2018)

Dia Mundial dos Peixes Migradores 2018INTER LIFE PT 2018



⦿ PRÓXIMOS EVENTOS

⦿ Workshop Biomark - PIT-tags (23-25 maio 2018)

⦿ Programa de férias de verão C.M. Águeda

(25 jun a 27 jun 2018)

Programa do Workshop da Biomark



Impactos 
esperados



Indicador
Impacto 
estimado

Alteração (%)

• Melhoria na galeria ripária (DQA) 30 ha 5-10

• Melhoria do Estado Ecológico nos troços de rio (DQA) 51 km 60

• Redução das pressões hidromorfológicas nos rios Águeda e 
Alfusqueiro (DQA; DI) 

Remoção de 8 
obstáculos

75

• Restabelecimento da continuidade fluvial (DQA) 34 km 100

• Gestão sustentável das pescas (PCP) 50 km 100

• Translocações de juvenis de enguia Europeia (PGE) 500,000 /ano 25-50

• Aumento do rendimento da pesca de migradores diádromos 
(PCP)

0,5-2€/kg 25

• Área de habitats ripários melhorada (DH) 13.5 ha 20

• Melhoramento do estado de conservação de áreas em SIC ou 
ZPE da rede Natura 2000 SCI (EEB)

2.5 ha 40-60

• Aumento das populações piscícolas devido ao restauro de 
habitat e /ou gestão de pescas (EEB; PCP)

1-20

• Redução de espécies invasoras da galeria ripária (EEB) 95

Água

Pescas

Habitats

Espécies/ 
Biodiversid.



http://www.life-agueda.uevora.pt



https://www.facebook.com/pg/LIFE-%C3%81GUEDA-189377761639848/about/?ref=page_internal


Obrigado!
life.agueda@uevora.pt

www.life-agueda.uevora.pt

mailto:life.agueda@uevora.pt
http://www.life-agueda.uevora.pt/

