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Enquadramento institucional 

A Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) foi criada em 
2012, em resultado da fusão de 9 
organismos distintos. 

É um instituto público moderno, 
integrado na administração 
indireta do Estado, dotado de 
autonomia administrativa e 
financeira e património próprio. 

A APA tem como missão propor, 
desenvolver e acompanhar a 

gestão integrada e participativa 
das políticas de meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável, 
levando em consideração o nível 

de proteção e avaliação ambiental.  



Enquadramento institucional 
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Enquadramento institucional 

Organograma 

ARH do 
Norte 



Enquadramento institucional 

Localização e competências a nível regional 

A APA tem sede em Lisboa e conta com 
5 Administrações de Região Hidrográfica: 

 Algarve 

 Alentejo 

 Tejo e Oeste 

 Centro 

 Norte Gestão regional de recursos hídricos:  

• Licenciamento 

• Monitorização 

• Planeamento 

• Fiscalização 



Enquadramento territorial 

A área de jurisdição da ARH Norte 
abrange 3 regiões hidrográficas (RH): 
• RH1 (Minho e Lima); 
• RH2 (Cávado, Ave e Leça); 
• RH3 (Douro). 

Área: 24 622 km2 
N.º de municípios: 92 
N.º de habitantes: 3,7 milhões 



Delimitação geográfica internacional 

Barragem de Frieira 
(Fonte: Sociedad Española de Presas y Embalses) 

Estuário do rio Minho 
(Fonte: APA/ARH Norte) 

Da área total da 
Bacia do Minho 
internacional, 
apenas 5% (cerca de 
817 km²) se situam 
em Portugal.  



Áreas classificadas Rede Natura 2000 

Sítio de Importância Comunitária (SIC) Rio 
Minho-Diretiva Habitats 

As orientações de gestão são especialmente dirigidas 
para a conservação da ictiofauna migradora e outras 
espécies associadas ao meio aquático, bem como para 
a conservação da vegetação ripícola. Abrange todos os 
concelhos ribeirinhos, de Caminha a Melgaço. 

Estuário do rio Minho 
(Foto gentilmente cedida por Prof. Francisco Piqueiro) 

Zona de Proteção Especial (ZEP) Estuário do rio Minho 
e embocadura do rio Coura-Diretiva Aves 

Abrange uma área de 3,4 km2 . Esta área está incluída na lista 
dos locais portugueses na Rede Natura 2000. O estuário 
constitui uma zona húmida de grande valor ecológico.  



Projeto MigraMinho - At.1 

Com a finalidade de melhorar a proteção e conservação do 
habitat fluvial da bacia do rio Minho no seu troço 
internacional, este projeto consiste na eliminação e 
permeabilização de obstáculos, presentes em linhas de 
água da Galiza e Portugal, que impedem ou limitam a 
mobilidade dos peixes migradores. 
 
A informação de partida basear-se-á no inventário 
realizado no projeto anterior ao POCTEP- Natura Miño, 
para a seleção de locais a intervencionar em função de 
critérios biológicos e a partir de uma análise prévia de 
aspetos administrativos. 

Pela 1.ª vez aborda-se um projeto de 
conservação do Minho com ações 

integradas no terreno 



Resultados esperados 

Melhorar a mobilidade fluvial de peixes  migradores graças à 
eliminação de obstáculos e à instalação de passagens/escadas 
de peixes inovadoras, melhorando assim as pressões que 
afetam as espécies, através da realização de ações de melhoria 
do estado de conservação de espécies emblemáticas como o 
salmão e a enguia. Para além disso, aprofundar-se-á o 
conhecimento  do seu estado biológico.  

APA/ARH Norte 

167 mil € 

Beneficiarão com este projeto não só o meio natural, 
como nomeadamente os organismos que gerem a bacia e 

a conservação da natureza, assim como os pescadores 
profissionais e desportivos e a população local.  



Atividades em que a APA está envolvida 

Em articulação, sob a coordenação de CIIMAR 
e/ou ICNF, a ARH está envolvida nas seguintes 
atividades/ações: 

At.1. Maior mobilidade e acessibilidade no habitat fluvial  

Ação 1. Estudo e seleção de obstáculos a eliminar e a 
permeabilizar em rios tributários  

Ação 2: Desenho e teste de novos dispositivos de 
passagem para peixes, para favorecer a mobilidade dos 
peixes migradores (2 no total - 1 em Portugal, a 
implementar provavelmente na Ribeira da Veiga da Mira, 
em Valença) 

Ação 3. Eliminação e permeabilização de obstáculos e 
outras ações complementares (8 no total em PT e ES) 

 



At. 1: Maior mobilidade e acessibilidade no 
habitat fluvial  

Fases do estudo, seleção, identificação de intervenções em barreiras e 

sua execução (em articulação com ICNF e CIIMAR) 

1. Pré seleção de obstáculos a eliminar e a permeabilizar em rios tributários 

(resultado de projeto anterior) 

2. Trabalho de campo para confirmar ou reavaliar esta proposta (assim como uma abordagem 

mais ecogeográfica) e análise da atuação a seguir: permeabilização ou eliminação de 

obstáculos e aumento de acessibilidade 

3. Avaliação administrativa de propriedade e 

eventuais conflitos de usos 

4. Projeto e execução de derrube/ instalação de passagem de peixes 

Será elaborado um projeto ambiental de 
demolição ou permeabilização de cada 

obstáculo, no qual serão considerados os 
requisitos e condições técnicas para sua 

eliminação. 

CIIMAR é o responsável por selecionar os 
obstáculos, analisando especialmente os 

critérios de carácter biológico. 
 

ICNF acompanhará o processo, dando 
suporte às atividades que realizam os 

restantes 4 sócios do projeto. 

5. Execução de derrube/ permeabilização/ instalação de passagem de peixes 



At. 1: Maior mobilidade e acessibilidade no 
habitat fluvial – Ação 1 

1. Pré seleção de obstáculos a eliminar e a permeabilizar em rios tributários 

Rio Coura: Vilar de Mouros 

Ribeira Veiga da Mira: Cerdal, 
Valença 

Rio Gadanha: Troporiz-Monção 

Rio Mouro: Barbeita-Monção (3) 

Obstáculos potenciais para 
intervenção em rios 
portugueses: 

Prevê-se intervencionar 4 
obstáculos em Portugal, por 
derrube ou permeabilização 



At. 1: Maior mobilidade e acessibilidade 
no habitat fluvial – Ação 1 

(relatório que serviu de base para o Plano de Gestão da enguia, onde se faz referência aos 
obstáculos, assim como as fichas de campo que foram elaboradas em 2011 e que ajudarão 
numa primeira avaliação) 

1. Pré seleção de obstáculos a eliminar e a permeabilizar em rios tributários 



At. 2: Mitigação de pressões 

At.2. Mitigação de pressões de origem antropogénica nas linhas de água 

 

Ação 1. Inventário de pressões que afetam os peixes migradores, em especial os 
aproveitamentos  de águas em rios tributários do Minho 

• Descargas, com a localização e caracterização de fontes concretas de contaminação 
das águas superficiais, assim como fontes de contaminação difusa  

• Usos recreativos  

• Impacto da atividade agro-industrial na qualidade da água dos afluentes 

• Qualidade da vegetação ribeirinha 

• Variações de caudal por efeito da barragem de Frieira 

• Aproveitamento de pesca profissional e desportiva 

APA/ARH Norte dará apoio técnico 

As pressões existentes na área da bacia podem refletir-se na 
qualidade do ecossistema estuarino.  

Dada a ausência de monitorização no estuário, colocar-se-á 
uma boia oceanográfica multiparamétrica com capacidade de 
registar, em contínuo, parâmetros físico-químicos, que serão 
cruzados com informação biológica dos peixes migradores. 



At. 2: Mitigação de pressões 

(Fonte:https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.
VFZjqm6L9FBdh2Kxtc3-9wFPC6&pid=15.1) 

(Fonte:https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.S
boFlpb-XqnkmOEVM6RNWQEsDh&pid=15.1) 

Jornadas de encerramento 
do projeto em Portugal 

CIIMAR 
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