
projeto rios: 

unir rios e pessoas 



Projeto Rios 

 

- importância da educação Ambiental para conhecer os 

ecossistemas aquáticos e promover a sua conservação; 

- continuidade do trabalho voluntário que se responsabiliza 

por troços de rios ou ribeiras; 

- aumento da participação cidadã através da 

capacitação para a ação de proteção e melhoria dos 

ecossistemas. 

O Projeto Rios 
 

Projeto ibérico, coordenado a nível nacional pela 

Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA), 

cuja ação como programa de Educação e Voluntariado 

Ambiental visa: 



Projeto Rios 

O Projeto Rios 
 
 

Cada grupo de trabalho passa a 

conhecer a estrutura de um rio ou 

ribeira desde a nascente até à foz 

ou com grande pormenor os seus 

500 metros adotados, analisando 

as várias temáticas associadas 

como a fauna, flora, qualidade da 

água, tradições, contos, lendas, 

instituições e pessoas. 

Rede hidrográica portuguesa 



Projeto Rios 

Objetivos 

 
 Promover a curiosidade científica e implementar o método científico 

experimental, através da recolha e registo de informações e dados 

geográficos, físico-químicos, biológicos, eventos históricos, sociais e 

etnográficos; 
 

 Promover experiências de aprendizagem ativa e responsável em 

temáticas culturais, históricas, sociais, ambientais e científicas, 

mitigando os impactes ambientais detetados, criando assim mais valor 

económico, social e ambiental para o local selecionado; 
 

 Fomentar o sentido de responsabilidade de cada um na vigilância, 

proteção e melhoria do troço da ribeira adotado, contribuindo para a 

valorização ambiental dos recursos hídricos e da qualidade de vida 

das populações locais. 



Projeto Rios 

Metodologia do projeto 
 

Selecionar o troço do 
rio/ribeira a monitorizar 

Preparar o material 
para a monitorização 

Descrever o troço do rio 

Inspeção de coletores 

Estudo do ecossistema 
fluvial 

Preencher a ficha de 
campo 

Enviar os dados para a 
Coordenação Nacional 

Localização geográfica 
do troço do rio 

Fazer um esquema do 
troço 

Atividades mínimas 

 
2 saídas de campo 

(primavera e outono) 

 

1 ação de melhoria 



Projeto Rios 

Metodologia do projeto 
 

Troço da Ribeira de Santa Sofia e respetivos pontos de monitorização 

  Seleção de um troço de 500m da ribeira de Santa Sofia 



Projeto Rios 

Stª Sofia como Porto para 
comércio com os Fenícios 



Projeto Rios 

Nascente da ribeira na 
mina do Farrobo 

Fonte de Stª Sofia 

Mina do Farrobo 



Projeto Rios 

Metodologia do projeto 
 

      Seleção de um troço de 500m da ribeira de Santa Sofia 

Troço da Ribeira de Santa Sofia e respetivos pontos de monitorização 



Projeto Rios 

Metodologia do projeto 
   Seleção de um troço de 500m da ribeira de Santa Sofia 

Ponto A 



Projeto Rios 

Metodologia do projeto 
   Seleção de um troço de 500m da ribeira de Santa Sofia 

Ponto B 



Projeto Rios 

Atividades (metodologia do projeto) 

 

       Monitorização de outono 

       Monitorização da primavera 

       Ações de melhoria e divulgação 

       Concurso de fotografia  

       Concurso de curtas-metragens  

 

 

 

 

 



Projeto Rios 

Monitorizações (outono e primavera) 
 
       Material  

 
- kit didático do Projeto Rios 

- calçado (galochas) e roupa apropriada, 

luvas 

- tabuleiro branco, corda, lupa  

- frascos para recolha de amostras de   

água 

- equipamento de filmar e fotografar 

(telemóvel, …) 

- (…) 
Kit didático do Projeto Rios 



Projeto Rios 

Monitorizações (outono e primavera) 
 
   Atividades a realizar pelos grupos de trabalho 

 

Análise (observação e medição) e recolha de amostras 



Projeto Rios 

Monitorizações (outono e primavera) 
 
   Atividades a realizar pelos grupos de trabalho 

 

Fotografia, video e análise no laboratório 



Projeto Rios 

Monitorizações (outono e primavera) 
 

  Preenchimento da ficha de campo 

 



Projeto Rios 

Macroinvertebrados 



Projeto Rios 

Macroinvertebrados 



Projeto Rios 

Macroinvertebrados 



Projeto Rios 

Macroinvertebrados 



Projeto Rios 

Proposta de ações de melhoria  

 
       realizar campanhas de divulgação e sensibilização; 

          - caminhadas, corridas temáticas 

 - rally paper 

 - instalação de placares informativos e distribuição de folhetos 

 - picnic 

 - (…) 
        promover atividades de empreendedorismo social ou para a  

       integração/inclusão social; 
        dinamizar ações de melhoria do património construído e de      

       habitat de espécies nativas 

 - plantação de árvores, manutenção e conservação do 

 espaço ribeirinho (…); 
        dinamizar atividades desportivas e de lazer 

        (…) 
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Outras atividades a desenvolver 
 

       efetuar um esquema representativo do troço; 

       recolher resíduos no troço selecionado e na zona      

      envolvente; 
       estudar o impacto de catástrofes naturais no local; 

       efetuar o levantamento de elementos do património  

      cultural: 
       identificar a presença de coletores e avaliar o impacto  

      ambiental das respetivas descargas; 
       apresentar o trabalho desenvolvido; 

         - notícia a divulgar no jornal local, site do agrupamento,  

         facebook, youtube …; 

         - posters, exposição de fotografia (dia do agrupamento) 

         - (…)  

 

 

 

 



Projeto Rios 

Concurso de fotografia 
 

Concorrem conjuntos de 3 fotografias que contem uma história 

relacionada com os rios ou ribeiras, com o intuito de promover os 

valores socioambientais numa perspetiva de cidadania através do uso 

da imagem. 



Projeto Rios 

Concurso de fotografia  
(edição de 2018) 

 

Vencedor na categoria sénior 

Menção honrosa 

Vencedor na categoria júnior 



Projeto Rios 

Concurso de curtas-metragens (edição de 2018) 

 
 

1 º Lugar do Concurso de Curtas Metragens - Escalão: Ensino 🎥 

Promover valores socioambientais numa perspetiva de cidadania, 

através da produção audiovisual, jovem e independente, 

desenvolvendo temas como a biodiversidade e o equilíbrio ecológico 

dos meios aquáticos; os impactos da poluição dos rios e ribeiras; a 

cidadania ativa e ciência cidadã. 

https://www.youtube.com/watch?v=bML_qeoO8Pc&list=PLNhtEywZzIJnYuHdYLU8djIO-XNpL0k2A&index=8&fbclid=IwAR14fgmXl6iU7WGPdjPur5pWc0E-eaxk45B87rD-nXkpsp-6iitXy7BueZk
https://www.youtube.com/watch?v=bML_qeoO8Pc&list=PLNhtEywZzIJnYuHdYLU8djIO-XNpL0k2A&index=8&fbclid=IwAR14fgmXl6iU7WGPdjPur5pWc0E-eaxk45B87rD-nXkpsp-6iitXy7BueZk
https://www.youtube.com/watch?v=bML_qeoO8Pc&list=PLNhtEywZzIJnYuHdYLU8djIO-XNpL0k2A&index=8&fbclid=IwAR14fgmXl6iU7WGPdjPur5pWc0E-eaxk45B87rD-nXkpsp-6iitXy7BueZk
https://www.youtube.com/watch?v=bML_qeoO8Pc&list=PLNhtEywZzIJnYuHdYLU8djIO-XNpL0k2A&index=8&fbclid=IwAR14fgmXl6iU7WGPdjPur5pWc0E-eaxk45B87rD-nXkpsp-6iitXy7BueZk
https://www.youtube.com/watch?v=bML_qeoO8Pc&list=PLNhtEywZzIJnYuHdYLU8djIO-XNpL0k2A&index=8&fbclid=IwAR14fgmXl6iU7WGPdjPur5pWc0E-eaxk45B87rD-nXkpsp-6iitXy7BueZk


Projeto Rios 

Junto de um rio ou ribeira…aprenda com os rios, seja ativo e feliz! 

Projeto Rios … Une pessoas em volta dos rios 


