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CONTEXTUALIZAÇÃO

A Ação 4.3 da Atividade 4 do projecto MigraMiño-Minho e no âmbito da
avaliação do impacto das atuações estava prevista a realização de um Simpósio Ibérico
Sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Minho. Neste sentido, no seguimento de edições
anteriores, organizou-se nos dias 9 e 10 de Novembro de 2018, em Vila Nova de Cerveira
a IX edição do Simpósio Ibérico Sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Minho, com um
destaque programático sobre os peixes migradores e áreas de actuação no âmbito do
projecto MigraMiño-Minho.
Com inscrições livres, definiram-se as regras da participação oral e em forma de
poster, formou-se uma Comissão Científica que integrou elementos que fazem parte de
instituições parceiras do MigraMinho e divulgou-se para o público-alvo, que podendo
ser o público em geral, incidiu sobre investigadores e académicos, estudantes
universitários, autoridades marítimas e com competências na área ambiental e
pescadores profissionais e desportivos.
Foram recebidas 80 inscrições, mas permitiu-se que nas sessões mais dirigidas à
comunidade, envolvendo a gestão de recursos da pesca, participasse um grupo mais
alargado de pessoas.
Elaborou-se um programa científico que preencheu os dois dias com
comunicações orais e em forma de poster (ver programa) visando a actualização do
conhecimento resultante de trabalhos de investigação na bacia hidrográfica do rio
Minho em áreas de interesse para o projecto MigraMinho, nomeadamente alterações
climáticas, impactos da actividade humana nas populações de peixes, educação
ambiental, impacto das espécies exóticas sobre os ecossistemas. Realizou-se um
workshop, cujo tema específico foi a “Conectividade fluvial e a legislação conjunta
Portugal – Espanha no que diz respeito à atividade da pesca” no âmbito da actuação do
projecto MigraMinho.
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O Simpósio realizou-se no Auditório da Biblioteca Municipal de Vila Nova de
Cerveira e foi divulgado via email assim como nas redes sociais.
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Todas as comunicações apresentadas foram organizadas e publicadas em Livro
de Actas, com cerca de 120 páginas cuja versão digital está disponível na página web do
Aquamuseu do Rio Minho.
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