
                                                                                        

                                 

 

INTERVENÇÃO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL NO TROÇO INTERNACIONAL DO RIO MINHO 

PROJECTO MIGRANET “OBSERVATÓRIO DAS POPULAÇÕES DE PEIXES MIGRADORES NO ESPAÇO SUDOE” 

PROJECTO COFINANCIADO PELO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL EUROPEIA SUDOE ATRAVES DE FUNDOS FEDER DA UE 

Apresentação 

O objectivo central do projecto MIGRANET é configurar uma estratégia de cooperação conjunta na obtenção de dados 

sobre peixes migratórios que permita conhecer o estado de conservação das suas populações, as pressões existentes 

que actuam sobre elas e prever futuras mudanças de cenários perante as alterações climáticas e não climáticas no 

espaço do sudoeste europeu. Com o fim de atingir este objectivo, procedeuse à colocação em marcha dum 

Observatório das populações de peixes migratórios do espaço SUDOE que vele pela sua conservação e recuperação. 

Assim mesmo, pôs-se em marcha uma rede de controlo formada pelos rios Ulla e Umia na Galiza (Espanha), o Nivelle 

em Aquitaine (França) e o troço internacional do Minho na região norte de Portugal. Esta rede está-se a dotar do 

equipamento necessário (estações de captura e contadores de peixes), e nela harmonizan-se ferramentas de obtenção 

de dados das populações de lampreia, enguia, sável e savelha, salmão e a forma migradora da truta comum. 

Objecto e actividades da intervenção de voluntariado ambiental 

Com a celebração desta intervenção de voluntariado pretende-se promover a participação em jornadas de actuação 

sobre pressões locais significativas no troço internacional do rio Minho. Assim mesmo, esta rede de voluntariado 

servirá para aumentar o grau de concienciación social a respeito da conservação dos peixes migradores e do seu 

habitat e divulgar o projecto. 

Assim, realizar-se-ão itinerarios guiados pelo estuário do rio Minho para conhecer aspectos relacionados com a 

migración dos peixes, os obstáculos existentes, as zonas de postura e de repouso, a sua alimentação, etc. Para isso, 

facilitar-se-á, aos participantes, diverso material informativo. 

Destinatários: 

As intervenções de voluntariado do projecto MIGRANET oferecem uma opção de participação ambiental a todas as 

pessoas interessadas, maiores de 18 anos. No seu conjunto, estas actuações são um espaço idóneo para a educação, 

a comunicação e a acção sócio-ambiental directa. 

Lugar e Datas de realização: 

- Rio Minho. Vila Nova de Cerveira. Sábado 20 de Outubro de 2012. 

A intervenção inclui: 

- Seguro de responsabilidade Civil 

- Almoço 

Condições gerais: 

- Os participantes deverão levar roupa e calçado adequado. 

- A inscrição é gratuita. 

Organiza: 

 Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR). Universidade do Porto. 

Colaboram: 

 Câmara Municipal Vila Nova de Cerveira. Aquamuseu do Río Minho. 
 Fundação Centro de Estudos Euro-Regionais Galiza–Norte de Portugal (F. CEER). 
 Estación de Hidrobiología “Encoro do Con” da Universidade de Santiago de Compostela (EHEC-USC). 

Mais informação em: www.migranet.org.es  

Inscrição: contactar com Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR). Tel.: (+351) 

223401800. Fax: (+351) 223390608. E-mail: cantunes@ciimar.up.pt ou Aquamuseu do Rio Minho; Tel. (+351) 

251708026. E-mail: aquamuseu@cm-vncerveira.pt 
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PROGRAMA - INTERVENÇÃO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EM PORTUGAL 

 

 

RIO MINHO (Sábado 20 de Outubro de 2012) 

 

10:00 h.     Recepção dos participantes (Aquamuseu do Rio Minho/ Parque do  

                               Castelinho, Vila Nova de Cerveira). 

 

10:00-10:20 h.  Informação sobre o programa e distribução de material informativo 

 

10:30-12:30h.  Itinerário guiado à zona inicial do estuário (20 Km) 

 

13:00-14:30h.  Almoço 

 

15:00-17:00 h.  Itinerário guiado à zona alta do estuário (20 Km) 

 

17:30 h.  Chegada ao Aquamuseu do Rio Minho 

 

NOTA: INSCRIÇÕES LIMITADAS À CAPACIDADE DA EMBARCAÇÃO. SERÁ 

CONSIDERADA A DATA DE INSCRIÇÃO. 

 


