
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO SOBRE AS AÇÕES DE PERMEABILIZAÇÃO DE OBSTÁCULOS FLUVIAIS, REALIZADAS 

POR PARTE DA APA/ARHNORTE, NO ÂMBITO DO PROJETO MIGRA-MINHO 

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP 2014-2020) 

  



1. INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta sucintamente as ações de permeabilização de obstáculos fluviais 

levadas a cabo pela APA/ARHNORTE, no decorrer do projeto MIGRA-MINHO. 

O Projeto teve como objetivo melhorar a proteção e conservação dos habitats fluviais da sub-

bacia Internacional do rio Minho desde a barragem espanhola de Freira até à sua Foz, 

abrangendo atuações, de fortalecimento das populações da ictiofauna migradora através de 

repovoamentos de enguia e salmão, harmonização dos regulamentos de pesca entre os dois 

Países e melhoria das condições de transposição de alguns obstáculos transversais, por parte da 

ictiofauna migradora. Só projetos com uma forte matriz de cooperação transfronteiriça entre as 

autoridades e instituições com competência nestas matérias, conseguem atingir os ambiciosos 

objetivos a que se propôs o MIGRA-MINHO. 

Resumidamente a intervenção estabeleceu-se com as seguintes fases: 

1. Pré seleção de 3 obstáculos a eliminar e a permeabilizar em rios tributários (resultado de 

projeto anterior PCTEP Natura-Minho) 

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  

3. Avaliação administrativa de propriedade e eventuais conflitos de usos 

4. Projeto de execução das obras de permeabilização 

5. Fase de execução de permeabilização/instalação de passagem de peixes 

 

  



2 PERMEABILIZAÇÃO DE OBSTÁCULOS NO RIO GADANHA, MONÇÃO 

 

As ações realizadas inserem-se na Atividade 1 “Mais mobilidade e acessibilidade”, Ação 3 

“Eliminação e permeabilização de obstáculos e outras ações complementares”. 

Os trabalhos a realizar consistiram na instalação de uma escada de peixes de caráter 

experimental, criada pela Universidade de Santiago de Compostela, e que se carateriza por ser 

executada em módulos pré-fabricados e na reconfiguração de dois açudes de pedra. 

Na Fig. 1, apresenta-se a localização dos 3 obstáculos selecionados, de jusante para montante: 

o açude da Nora, a seguir o açude de Peniches e o mais a montante, o açude do Raro. 

O açude da Nora, foi escolhido para a instalação e testagem da escada para peixes  

A solução de permeabilização dos açudes de Peniches e Raro, teve como objetivo privilegiar uma 

solução naturalizada confortável para as espécies alvo (salmonídeos e enguia), nomeadamente 

permitindo tirar partido da capacidade de reptação da enguia, que por norma se acumula na 

parte inferior dos canais, dada a sua limitada capacidade natatória. A construção de uma solução 

rampeada em pedra natural permitiu criar zonas com diferentes desníveis e pontos de descanso, 

assegurando que a transição dos migradores não seja dificultada por velocidades excessivas 

e/ou descontinuidades elevadas. 

 

 

 

 



O contrato para a execução das obras, com o n.º 000063-ARHN.DPI, designado de “Empreitada 

da Execução de Passagens de Peixes em Três Açudes do Rio Gadanha, no Concelho de Monção”, 

foi celebrado aos catorze dias de mês de outubro de 2019 com a empresa Primus Lean – 

Engenharia & Construção, Lda., com um prazo de execução máximo de 50 dias. 

O processo de contratação realizou-se mediante um procedimento de consulta prévia às 

seguintes quatro firmas: 

Cândido José Rodrigues,S.A. 500326517;  

PRIMUS LEAN - Engenharia & Construção, Lda. 509538231;  

Anteros Empreitadas - Sociedade de Construções e Obras Publicas, S.A. 500719616;  

Limfercop - Sociedade de Construções, Lda 504769502.  

 

O preço base do concurso era de €65.618,84 (sessenta e cinco mil, seiscentos e dezoito euros e 

oitenta e quatro cêntimos), ao qual acresce o montante devido pelo IVA à taxa legal em vigor. 

 

Ao convite responderam os seguintes três concorrentes: 

500719616 - Anteros Empreitadas - Sociedade de Construções e Obras Publicas, S.A. 

(declaração de não apresentação de proposta em virtude de a sua proposta ser 

superior ao preço base estipulado no programa de procedimento); 

500326517 - Cândido José Rodrigues, S.A. (declaração de não apresentação de 

proposta em virtude de a sua proposta ser superior ao preço base estipulado no 

programa de procedimento); 

509538231 - PRIMUS LEAN - Engenharia & Construção, Lda. 65.499,96 Euros + IVA. 

 

A empreitada foi adjudicada à empresa PRIMUS LEAN - Engenharia & Construção, Lda. 

pelo montante de 65.499,96 Euros + IVA. 

 

O custo final da obra foi de 65.499,96 Euros + IVA à taxa legal de 23%, o que totalizou 

€80.564,95 (oitenta mil, quinhentos e sessenta e quatro euros e noventa e cinco 

cêntimos). 

 

A fiscalização dos trabalhos da empreitada foi assumida pelos técnicos desta ARH. 

  

  



De seguida apresentam-se algumas fotografias dos trabalhos realizados 

Açude da Nora 

 

 

 

 

 

 

 

  



Açude de Peniches 

 

 

 

  



Açude de Raro 

 

 

 


