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Projecto Rios = Casa!



Projecto Rios = Corpo humano!



Rios





Projecto Rios = Reivindica 



Projecto Rios = Adopta 



A DQA e a Reabilitação 
Objectivos da directiva quadro da água (2000/60/CE) e da 

Lei da água 58/2005
Estado ecológico

 Físico-Químico 
 Ecológico

 Macroinvertebrados
 Ictiofauna (peixes)
 Vegetação aquática 
 Vegetação ripária 

 Hidrológico
 Regime hidrológico 
 Continuidade fluvial 
 Condições morfológicas 

Participação Pública
Informação, envolvimento, acção

(INAG, 2007)



Estado de consulta pública dos PGRH



Projecto Rios = Reabilitação de Rios

 Retomar de uma forma sustentada e integrada a
situação de boa qualidade ambiental

 de acordo com os valores culturais presentes
 seguindo os princípios da reabilitação
 com recurso a medidas imateriais e estruturais

quando necessário.

A reabilitação pretende, sempre que possível:

• Informação
• Emitir opinião

• Acção



Selecção do tipo de intervenção:

Projecto Rios = Intervenções



Projecto Rios = Intervenções



Projecto Rios = Biodiversidade



Projecto Rios = Biodiversidade



Projecto Rios UNE Pessoas e Rios



PROJECTO RIOS EM PORTUGAL
PROJECTO RIOS EM PORTUGAL



www.projectorios.org

http://www.lpn.pt/LPNPortal/default.aspx�


Cada grupo:
Um responsável:
Um técnico de apoio
Um mecenas 
Elementos participantes: escuteiros; alunos; professores; famílias; 
amigos; associados; funcionários de empresas; outros.

Direcção Técnica
1 Coordenador Nacional + 1 Coordenador de gestão

Monitores 
do P. Rios

Parceiros:
Municípios 

Técnicos
Associações

Empresas
Mecenas

Grupo 1 Grupo n

Concelho Nacional 
do Projecto Rios:

Comissão de 
acompanhamento:
INAG; FEUP, APG, 
ARH; Parceiros 
convidados 

Monitores 
do P. Rios

Grupo n

Coordenação Nacional do Projecto Rios

ASPEA; LPN 

Implementação
Saídas de campo

Acções de melhoria
e divulgação

Grupo n

Organigrama do Projecto Rios Portugal



Actualmente:Actualmente:
• 211grupos inscritos 
• 77 municípios (Évora)
• + 3500 participantes 
• + 10.000 pessoas envolvidas
• 228 monitores do Projecto Rios 
• 14 cursos de formação “Monitores 

do Projecto Rios”

Projecto Rios = números



Projecto Rios = números
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Quem pode participar ?

Municípios
Escolas (do 1º ciclo à Universidade)
Grupos de escuteiros
ONG´s
Empresas
Associações (culturais, agricultores)
ATL
Lares da 3ª idade
Grupo de pescadores/caçadores
Grupo de amigos
Famílias



Ficha de inscrição: www.projectorios.org



Kit didáctico:

Manual do Projecto Rios
2 Fichas de campo
1 Lupa;
1 Lápis;
1 Pinça;
2 Fitas de medição de pH, 
nitratos e nitritos;
1 Termómetro e hidrómetro
1 Prancheta
1 Camaroeiro 
38 Fichas de identificação
1 caixa 









Possíveis contributos interdisciplinares:Geografia: localizar as bacias, geomorfologia rios
Biologia Geología: fauna e flora, rochas
Matemática: distancias, mudança de unidades
TIC: localização do troço na Net, INAG Google
Educ. Plast. e Visual: esquemas do troço
Física e Química: calculo de velocidade caudal, reacções químicas 

na água, pH…
Educação física: roteiros orientação, correr como um rio
Língua portuguesa: toponímia, contos, lendas, usos dos rios
Música: cantigas tradicionais, os sons do rio
História: importância e usos dos rios ao longo da história da 

humanidade
Línguas: projecto rios noutros países, intervenções reabilitação em 

noutros países
Filosofia: critica aos valores do modo de actuação com a natureza
Religião e Moral: valores de humanidade e ecologia, documentos 

eclesiásticos de ecologia 
… 

Escolas?



www.projectorios.org











ParceirosGalardões

Apoio Institucional: 

http://www.apambiente.pt/�


Guarda Rios (Alcedo atthis)





Muito Obrigado
Pedro Teiga

91 90 74 510
pteiga@gmail.com

PROJECTO RIOS
Une pessoas e rios
Une pessoas e rios

projectorios@gmail.com
www.projectorios.org
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