
Memória descritiva – Por este rio acima: Património natural e água (RIOACIMA) 

 

1 Descrição sumária do projecto: 

O projecto RIOACIMA – “Por este rio acima: Património natural e água” promove o conhecimento, reabilitação e 
protecção de ecossistemas de água doce interiores e respectiva biodiversidade, ao mesmo tempo que sensibiliza 
a população e incentiva a uma cidadania mais activa, mais aberta, transversal e participada. As acções 
decorrentes deste projecto permitirão capacitar docentes e técnicos de Educação Ambiental (EA), fomentar o 
conhecimento de crianças, jovens e da população em geral sobre a importância dos rios e ribeiras como 
prestadores de serviços, através da valorização do território e dos recursos naturais. Essas acções terão como 
foco sistemas de água doce interiores, nomeadamente rios e ribeiras, cobrindo todas as tipologias e objectivos 
definidos seguindo os três pilares essenciais: “Valorizar o Território”, “Tornar a economia circular” e 
“Descarbonizar a sociedade”. A execução deste projecto consolidará o conhecimento existente sobre os 
ecossistemas aquáticos e garantirá a continuidade das acções a longo prazo.  

 
2 Objectivos principais 

 

2.1 Objectivos gerais  

Este projeto é dirigido ao público em geral, em particular a famílias, crianças e jovens, docentes, técnicos de 
Educação Ambiental (EA) e a partes interessadas. O projecto RIOACIMA é um contributo para promover a 
consciencialização das populações sobre a importância dos ecossistemas de água doce interiores e da sua 
preservação nas suas vidas e, consequentemente, no bem-estar da sociedade e sobre o impacte das atividades 
humanas sobre estes sistemas naturais.  

Sabendo-se que a protecção e restauração do ambiente aquático só é possível com cidadãos mais despertos e 
conscientes da importância dos rios e ribeiras e das suas potencialidades, a promoção e divulgação do 
conhecimento científico nesta área e a sensibilização assumem posições centrais que permitirão desenvolver uma 
estratégia de utilização mais sustentável destes sistemas naturais. 

Os tópicos a abordar nesta proposta incidem sobre temas actuais, como a biodiversidade, as alterações climáticas, 
a poluição por plástico ou a qualidade da água, mas incluirão também áreas emergentes como os plásticos na 
economia circular e os serviços dos ecossistemas.  

Desta forma, através de um programa de iniciativas de grande visibilidade e diversidade, serão organizadas acções 
de formação com profissionais ligados às ciências aquáticas; desenvolvidas actividades interativas para o público na 
Rede de Centros Ciência Viva ou em ambientes aquáticos, realizadas visitas a locais de interesse ou dependentes de 
ecossistemas de água doce interiores, usando a rede de contatos da Ciência Viva. 

Os temas em destaque nesta proposta estão em linha com os três pilares essenciais da ENEA2020 “Valorizar o 
Território”, “Tornar a economia circular” e “Descarbonizar a sociedade”, contribuindo para a prossecução das 
medidas #3, #4, #5, #11, #12 e #15. As ações a desenvolver permitirão ainda cumprir os compromissos nacionais e 
internacionais assumidos por Portugal no domínio da sustentabilidade, dos quais se destaca o Plano Nacional da 
Água, o Acordo de Paris e ainda os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, nomeadamente os 
objectivos #6, #11, #13 e #15. 

 

 



2.2 Objectivos específicos 

O projeto RIOACIMA promove um programa integrado e multidisciplinar em torno da consciencialização da 
importância dos ecossistemas de água doce interiores, envolvendo a capacitação de vários intervenientes e o 
despertar de uma cidadania mais activa, transversal e participada, contribuindo a médio e longo prazo para a 
recuperação e protecção destes sistemas naturais. Os objetivos específicos são:  

(1) Difundir o conhecimento sobre o valor dos ecossistemas aquáticos de água doce interiores; 

(2) Demonstrar a importância de rios e ribeiras a nível ambiental, social e económico; 

(3) Capacitar docentes, quadros da administração local, técnicos das organizações não-governamentais e de 
outras 

instituições públicas ou privadas sobre as variadas temáticas em torno dos ecossistemas de água doce interiores 

(4) Sensibilizar crianças, jovens e adultos para a valorização dos ecossistemas de água doce através de uma 
abordagem integrada baseada em acções multidisciplinares 

(5) Envolver a sociedade na recuperação e preservação de ambientes dulciaquícolas 

 
3 Equipa Técnica 
Ana Noronha concluiu o seu Doutoramento em Física (Dinâmicas Não-lineares) no Instituto Superior Técnico em 
1987. Ana Noronha é membro da direcção da Agência Ciência Viva desde 1999 e Directora Executiva da Agência 
desde 2007, já tendo coordenado diversas iniciativas de sensibilização pública e literacia dos oceanos a nível 
nacional e internacional, como são exemplos os programas dos projectos AORA-CSA project (H2020), Sea Change 
(H2020) e Sea for Society (FP7). Ana Noronha tem ainda uma vasta experiência no contacto com instituições 
científicas, empresas e instituições oficiais. 

Sofia Lucas é professora de Matemática, responsável do Departamento Educativo do Pavilhão do Conhecimento e 
coordenadora do Centro de Desenvolvimento Profissional de professores. A sua experiência em projectos 
Europeus inclui a coordenação pedagógica e gestão financeira dos programas FP6, FP7, Lifelong Learning 
Programme e H2020. 

Susana Ferreira é licenciada em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. É Directora do Departamento 
Financeiro e Recursos Humanos da Ciência Viva desde 1997. É responsável pelo desenvolvimento de normas e 
procedimentos internos, supervisão da gestão financeira e aplicações bancárias, acompanhamento de processos 
de auditoria assim como elaboração, acompanhamento e procedimentos da contratação pública e avaliação de 
projectos promovidos pelo Sistema Científico e Tecnológico Nacional incluindo entidades de Ensino Superior, 
Associações, IPSS e empresas. 

Carla Lourenço é doutorada em Biologia Marinha pela Universidade de Rhodes (África do Sul) e bolseira de gestão 
de ciência e tecnologia no Pavilhão do Conhecimento. Carla Lourenço participou em diversos projectos científicos 
com parcerias internacionais, focados no conhecimento, valorização e preservação de ambientes aquáticos, como 
são exemplo os projectos FUDGE, REUP e EXTANT. Carla Lourenço é ainda a fundadora e coordenadora do 
projecto de sensibilização ambiental Straw Patrol, direcionado para a preservação de ecossistemas aquáticos em 
Portugal. 

 
4 Abordagem 
4.1 Introdução  

Muitos são os temas em que urge consciencializar o público sobre o estado dos ambientes aquáticos. Uma 
considerável atenção tem sido dada ao meio marinho e às suas crescentes ameaças, com um menor foco nos 



ecossistemas de água doce. No entanto, o valor dos ecossistemas dulciaquícolas como rios e ribeiras é largamente 
reconhecido, já que estes fornecem água doce que permite a manutenção da biodiversidade e de serviços vitais 
para o bem estar humano e ambiental a larga escala. 

Sabendo da elevada importância dos ecossistemas de água doce para a sociedade, várias regulamentações 
nacionais, internacionais e intergovernamentais têm sido criadas, como é o caso da Directiva Quadro da Água 
(Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho) e do Plano Nacional da Água (primeiro PNA aprovado 
- Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de abril), com o objectivo de proteger estes sistemas naturais do crescente 
impacto humano. São actualmente reconhecidas várias ameaças aos ambientes dulciaquícolas como a agricultura, 
a extracção de recursos, alteração dos cursos de água e fragmentação de habitats, a presença de espécies-
invasoras, assim como a presença de contaminantes e a crescente poluição, causada principalmente por plástico. 
Foi também já reconhecido que 80% do lixo encontrado nas zonas costeiras tem origem terrestre, tendo os rios e 
ribeiras um papel determinante no transporte dos detritos até ao oceano. Tal como no ambiente marinho, a 
presença de plásticos em ecossistemas de água doce é já uma realidade a uma escala global. Estima-se que 
anualmente os rios contribuam com 410 mil a 4 milhões de toneladas de detritos de plástico para o lixo oceânico, 
sendo que pelo menos 88% dos detritos tem origem em apenas 10 rios. 

Apesar da melhoria significativa das condições ambientais destes ecossistemas resultante da implementação de 
novas regulamentações e/ou estratégias de gestão de recursos, estes ambientes continuam expostos a ameaças 
contínuas e riscos emergentes. Adicionalmente, as alterações climáticas irão sobrepôr-se a outras ameaças 
ambientais, dificultando as estratégias de recuperação e protecção dos ecossistemas de água doce. É assim da 
máxima importância aumentar o conhecimento e divulgação sobre estas temáticas, principalmente quando as 
diferentes ameaças interagem entre si. 

A sensibilização, educação ambiental e envolvimento dos cidadãos têm sido considerados da maior importância 
para a valorização dos recursos naturais e sua preservação. Para assegurar “a proteção e requalificação do estado 
dos ecossistemas aquáticos”, tal como referido no Plano Nacional da Água, urge assim consciencializar as 
populações sobre a importância dos ecossistemas de água doce para a vida e para a sociedade e sobre o impacto 
da atividade humana sobre os mesmos. Este conhecimento leva a uma cidadania mais ativa através da modificação 
de hábitos e da tomada de decisões informada. Os projectos de literacia focados em ambientes aquáticos têm sido 
desenvolvidos quase exclusivamente na vertente marinha, havendo uma necessidade clara de uma maior 
abrangência que contemple também os ecossistemas de água doce. 

Paralelamente à valorização do território, é indispensável a descarbonização da sociedade e a passagem para uma 
economia circular que valorize ao máximo os recursos naturais existentes no planeta, por exemplo através da 
integração dos plásticos enquanto resíduos no desenvolvimento de novos produtos com valor acrescentado. 

A recuperação e conservação de ecossistemas de água doce é portanto um desafio assente no conhecimento 
científico aliado à adopção de práticas mais sustentáveis. O contacto do público com cientistas, empresários e 
outros especialistas dos sectores ligados ao mar são determinantes para vencer este desafio. 
 
4.2 Sinopse e adequação do projecto 

O projecto RIOACIMA assenta no envolvimento e na participação activa de vários agentes na recolha de 
informação sobre os ecossistemas de água doce interiores e na resolução dos seus problemas ambientais, assim 
como na disseminação do conhecimento científico adquirido. Estas acções incidirão na valorização do território, 
no desenvolvimento de uma economia circular e na descarbonização da sociedade. Através de uma diversidade 
de acções aliando o conhecimento teórico à aprendizagem prática não formal e de uma rede de parceiros 
alargada (Centros Ciência Viva, unidades I&D, empresas, …) este projecto trabalhará de perto com as populações, 
partilhando recursos e conhecimentos. 



No decorrer das acções, os participantes procederão à identificação, catalogação, medida e divulgação da 
biodiversidade e dos impactes humanos presentes em ecossistemas de água doce, permitindo um 
reconhecimento da influência de actividades humanas.  Serão ainda criados materiais que poderão ser utilizados 
em contexto escolar, seguindo um programa curricular, e em contexto de educação não formal, por exemplo 
através de painéis informativos. Paralelamente, o projecto apostará na formação e capacitação de professores, 
quadros da administração local, técnicos das organizações não-governamentais e de outras instituições públicas 
ou privadas e técnicos de educação ambiental, preparando-os e facultando-lhes conhecimento cientificamente 
validado sobre a importância dos ecossistemas de água doce. 

O projecto RIOACIMA proporcionará ainda o debate alargado entre diferentes entidades, a comunidade científica 
e a sociedade civil, potenciado o uso sustentável de recursos e a redução da pressão nos ecossistemas de água 
doce e seus serviços pelas comunidades e fomentando acções continuadas de preservação destes ecossistemas. 

Para além da vasta rede de parceiros do projecto, as acções estarão ainda parcialmente integradas no 
reconhecido programa de divulgação científica “Ciência Viva no Verão”, com mais de 20 anos de existência e que 
conta todos os anos com mais de 25 000 participantes. Com uma literacia aquática focada em geral 
essencialmente no meio marinho, este projecto destacar-se-á pela inovação e permitirá preencher uma lacuna de 
conhecimento e divulgação científica na temática dos ecossistemas de água doce. 

As acções serão integradas na Rede de Centros Ciência Viva, tendo os Centros adjacentes ou próximos de 
ecossistemas de água doce interiores um grande potencial para assegurar uma disseminação alargada e a vasta 
cobertura do território nacional. Apesar de toda a Rede de Centros estar envolvida no projecto RIOACIMA é de 
destacar, a título exemplificativo, o envolvimento de diferentes Centros Ciência Viva que explorarão os seguintes 
rios e seus afluentes: Rio Fervença (Centro Ciência Viva de Bragança), Rio Alviela (Centro Ciência Viva de Alviela), 
Rio Gilão (Centro Ciência Viva de Tavira), Ribeira do Cadoiço (Centro Ciência Viva do Algarve), Ribeira de 
Bensafrim (Centro Ciência Viva de Lagos), Rio Ocreza (Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova), Rio Douro (Galeria 
da Biodiversidade - Centro Ciência Viva ;Porto), Rio Tejo e Rio Zêzere (Centro Ciência Viva de Constância). 

 
4.3 Historial da Equipa 

A importância dos ecossistemas aquáticos tem estado presente nos programas da Ciência Viva e, em geral, da Rede 
de Centros Ciência Viva desde o seu início, há mais de 20 anos. Todos os programas e iniciativas realizados foram 
desenvolvidos em estreita colaboração com a comunidade científica, associações científicas, escolas, autarquias e 
as comunidades locais. A Ciência Viva conta ainda com uma experiência de mais de 20 anos na organização de 
atividades para o público em geral, em particular famílias, em colaboração com a comunidade científica, 
associações, autarquias e empresas (Ciência Viva no Verão). 

A equipa responsável pela implementação do projecto é multidisciplinar possuindo uma vasta experiência na 
dinamização de projectos de educação científica, nomeadamente na área ambiental, envolvendo mais de 300 
pessoas a nível nacional que diariamente desenvolvem actividdes de divulgação científica na Rede Nacional de 
Centros Ciência Viva. O projecto será implentado pelo consórcio dos 20 Centros Ciência Viva com larga 
experiência de trabalho colaborativo nesta área. 

Os Centros Ciência Viva têm uma relação institucional com as autarquias posicionando-os numa posição 
privilegiada no que respeita ao impacto a longo prazo do projectos e seus resultados na comunidade local, tendo 
efeito a nível nacional. 

Na presente proposta a Ciência Viva será responsável pela coordenação e boa execução do projeto, assegurando a 
comunicação e articulação com as entidades intervenientes e com os Centros Ciência Viva envolvidos. A educação 
ambiental requer uma dinâmica e trabalho continuados, de elevada transversalidade pelo que o envolvimento de 
diferentes agentes é fundamental. Assim, o trabalho em rede vai não só aumentar a abrangência geográfica do 



projecto, mas também potenciar a participação de diferentes entidades que serão importantes para a 
sustentabilidade do projecto após o seu términus.  

 

4.4 Tipologia 

O projecto RIOACIMA estabelece um compromisso colaborativo e estratégico no desenvolvimento de uma 
literacia focada nos ecossistemas de água doce interiores, através de uma cidadania mais activa e inclusiva que 
promove processos de alteração comportamental. Este projecto desenvolverá acções de acordo com a ENEA2020 
promovendo uma sociedade assente no desenvolvimento sustentável e de baixo carbono, focada na valorização e 
protecção dos recursos naturais, aliada aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.  

De acordo com as medidas da ENEA2020, o projecto RIOACIMA promove um programa alargado de educação 
ambiental (#3), a participação dos cidadãos na resolução dos problemas ambientais (#4), o voluntariado 
ambiental (#5), fomenta e apoia a criação de materiais didáticos e informativos relativos às questões ambientais 
(#11), promove o desenvolvimento de projetos para práticas de cidadania participativa (#12) e a participação 
pública (#15). As acções formativas previstas no projecto vão ainda de encontro às medidas da ENEA2020 que 
visam a formação da administração pública (#8) e do sector empresarial (#9); assim como a criação de materiais 
informativos promove campanhas de comunicação e sensibilização (#10) e os vários ciclos de 
conferências/seminários promovem a reflexão e o debate (#16) das temáticas desenvolvidas sobre ecossistemas 
de água doce interiores. 

As acções propostas abordam directamente o ODS6 (Água potável e saneamento) através das acções 
direccionadas para a protecção e restauração de ecossistemas relacionados com a água, nomeadamente rios; o 
ODS11 (Cidades e comunidades sustentáveis), pelos seus objectivos em “fortalecer esforços para proteger e 
salvaguardar o património cultural e natural do mundo” e “reduzir o impacto ambiental negativo per capita”; o 
ODS13 (Acção climática) pelas acções direccionadas em “melhorar a educação, aumentar a consciencialização e a 
capacidade humana e institucional sobre medidas de mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce 
no que respeita às alterações climáticas” e ainda o ODS15 (Proteger a vida terrestre), assegurando “a 
conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e os seus 
serviços”. Adicionalmente as acções estão ainda relacionadas com o ODS4 (Educação de qualidade) para que “os 
alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável”, o 
ODS12 (Produção e consumo sustentáveis), através de acções que garantam que “as pessoas, em todos os 
lugares, tenham informação relevante e consciencialização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
em harmonia com a natureza” e ainda o ODS14 (Proteger a vida marinha), cujas acções estão focadas em 
“prevenir e reduzir significativamente a poluição marítima de todos os tipos, especialmente a que advém de 
atividades terrestres, incluindo detritos marinhos”. 

Adicionalmente, o projecto vai ainda de encontro ao Acordo de Paris que afirma a necessidade de assegurar a 
integridade de todos os ecossistemas e reforça a importância da educação, formação, sensibilização ambiental e 
participação pública. 

O projecto proposto coaduna-se com o Plano Nacional da Água, com o objectivo de proteger os ecossistemas de 
água doce interiores do crescente impacto humano e aborda de forma clara e directa todos os objectivos 
definidos neste Aviso, contribuindo para uma cidadania activa no domínio do desenvolvimento sustentável, 
sensibilizando, capacitando e mudando comportamentos, contribuindo para a recuperação, preservação e uso 
sustentável de ecossistemas de água doce interiores e seus serviços. 

 

 



4.4 A - Participação activa 

A1 Percursos interpretativos “Por este rio acima”  
Serão realizados percursos interpretativos em ecossistemas de água doce interiores para a observação, 
identificação e catalogação da biodiversidade e identificação da morfologia geológica existente em/na margem de 
rios e ribeiras, privilegiando áreas pouco exploradas e com necessidade de maior conhecimento e divulgação 
científica. Estes percursos serão desenvolvidos em colaboração com investigadores de diversas instituições 
académicas que identificarão e atestaram a correcta catalogação das espécies existentes. Os percursos serão 
desenvolvidos ao longo dos diferentes meses do projecto favorecendo assim a identificação de espécies que 
possam estar restritas a meses do ano ou períodos específicos do dia. Adicionalmente, durante o percurso será 
adicionada uma componente de cidadania activa, com a realização de recolhas de lixo (ligeiro). Os percursos 
serão desenvolvidos a nível nacional, por exemplo, Rio Gilão/Ribeira da Asseca (Centro Ciência Viva de Tavira), Rio 
Ocreza (Centro Ciência Viva da Floresta), Rio Alviela e Rio Almonda (Centro Ciência Viva do Alviela), Ribeira do 
Cadoiço (Centro Ciência Viva do Algarve), Rio Douro (Galeria da Biodiversidade – Centro Ciência Viva) ou Rio 
Fervença (Centro Ciência Viva de Bragança). 
 
Alguns exemplos concretos: 
O percurso interpretativo nocturno a realizar pelo Centro Ciência Viva de Bragança contará com a monitorização 
de espécies de morcegos, visto habitarem nas rochas das margens do Rio Fervença. Estes percursos darão 
resposta à falta de informação que predomina principalmente na população em geral sobre estes animais, bem 
como sensibilizar a população estudantil acerca da importância deste grupo faunístico, no sentido de desenvolver 
novas atitudes de conservação. O Centro Ciência Viva de Tavira realizará percursos interpretativos com 
amostragem e identificação de macroinvertebrados bentónicos da Ribeira da Asseca, assim como análises da 
qualidade de água, com metodologia standardizada por técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente, incluindo 
formação aos participantes. Nas margens do Rio Zêzere e do Rio Tejo e ainda ao longo do Rio Zêzere, o Centro 
Ciência Viva de Constância realizará a caminhadas interpretativas de fauna e flora com avaliações da qualidade da 
água, procedendo ainda a observações com microscópios e lupas binoculares.  
 
A correcta identificação da biodiversidade existente em cada rio permitirá assim desenvolver acções integrantes 
do programa Ciência Viva no Verão, envolvendo os participantes na exploração e reconhecimento dos 
ecossistemas de água doce, capacitando-os na identificação das espécies locais, através de jogos e actividades em 
campo. Estas acções potenciam não só a identificação de espécies que possam não estar ainda descritas para os 
ecossistemas de água doce selecionados, como fornecem ainda importante conhecimento e material científico 
que servirá de base e suporte de recursos educativos (ver acções B1, D1 e D3). 
 
A2 Acção de limpeza nacional “Rios + Limpos, Rios + Vivos” 
Será realizada uma acção nacional de limpeza de ecossistemas de água doce nos rios e ribeiras adjacentes ou 
próximos dos Centros Ciência Viva envolvidos no projecto RIOACIMA. A acção é direccionada especificamente 
para que empresas locais se envolvam na limpeza e preservação de ecossistemas de água doce e criem o 
compromisso de uma vez por ano fazerem a sua manutenção. No entanto, a acção será também aberta à 
sociedade civil, contando com o envolvimento de associações e grupos locais e escolas, potenciando uma 
participação e sensibilização ainda maiores, com impactos positivos ainda mais alargados. A acção de limpeza 
contaria ainda, previamente, com uma sessão de sensibilização sobre a importância dos ecossistemas de água 
doce, contextualizando a acção prática e alertando para as ameaças ao ecossistema e para a necessidade de 
valorizar o território. A título de exemplo, serão realizadas acções de limpeza nos seguintes rios e ribeiras: Rio 
Gilão, Rio Fervença, Rio Ocreza, Rio Alviela, Rio Douro, Ribeira de Bensafrim, Ribeira de Cadoiço. 
 



 
 
A3 Acções específicas 
Paralelamente às acções que serão replicadas nos diversos Centros Ciência Viva, serão ainda realizadas 
actividades de cariz singular resultantes das características únicas dos ecossistemas, das infraestruturas 
existentes, da equipa de investigadores envolvida ou ainda do Centro Ciência Viva envolvido.  
 
Assim, no Centro Ciência Viva de Alviela decorrerá ainda: 

- A acção “Pelos caminhos do Aqueduto”, fazendo a ligação desde as nascentes do Alviela à Mãe de Água/ estação 
elevatória dos Barbadinhos/ aqueduto das Águas Livres, permitirá compreender como se processava o 
abastecimento de água de Lisboa, com o acompanhamento de especialistas e investigadores (engenheiros, 
geólogos e técnicos da EPAL); 

- Ações de recuperação das galerias ripícolas através da plantação de vegetação ripícola mas margens, 
inventariação/controlo de vegetação/espécies invasoras e instalação de abrigos para reprodução de peixes; 

- Atividades para compreender a biodiversidade dos rios, incluindo acções de introdução ao mergulho; 

Da mesma forma, no Centro Ciência Viva de Bragança decorrerão: 
- Monitorização de parâmetros físico-químicos e biológicos para aferir a qualidade da água no âmbito do 
programa Ciência Viva no Verão. 
 - Acções focadas no aproveitamento do caudal do Rio Fervença para transformação em energia eléctrica. O 
processo de instalação da microcentral hidroelétrica no edifício sede a decorrer actualmente assegurará assim a 
execução das acções. 
 
Na Galeria da Biodiversidade - Centro Ciência Viva (Porto) decorrerão: 
- Percursos interpretativos na Ribeira da Granja e na Ribeira de Vilar não só com exploração da fauna e da flora, 
mas também da memória rural ou periurbana, ainda perceptível nos espaços e nas construções que as bordejam, 
realçando assim o valor cultural e patrimonial do rio. A parceria com a Águas do Porto contribuirá para elucidar 
sobre o esforço público feito e a fazer para devolver estes espaços à fruição do cidadão. 

 

4.4 B - Efeito multiplicador 

B1 Acções de formação e capacitação 

Serão criadas acções de formação para professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, que permitirão também capacitar 
quadros da administração local, técnicos das organizações não-governamentais e de outras instituições públicas ou 
privadas e técnicos de educação ambiental sobre ecossistemas de água doce interiores, abordando  diferentes 
temáticas tais como os serviços fornecidos por estes ecossistemas, as ameaças antropogénicas a que estão 
expostos, as alterações climáticas (eventos extremos), a importânica da sua preservação, entre outros. A literacia 
do meio aquático será articulada com a disciplina de Estudo do Meio. A formação incluirá ainda uma visita de 
estudo a um ecossistema de água doce interior que permitirá aos formandos contactar com o meio aquático e a 
sua biodiversidade. A formação será desenvolvida em colaboração com investigadores das ciências do meio 
aquático, reconhecidos pelo seu trabalho em rios Portugueses. O conhecimento científico adquirido durante os 
percursos interpretativos (A1) será utilizado como caso de estudo durante a formação. Será promovida formação 
no Pavilhão do Conhecimento para professores, técnicos de Educação Ambiental e educadores dos Centros Ciência 
Viva. A formação será desenvolvida com base na metodologia IBSE (Inquiry Based Science Education), sendo cada 
sessão dirigida a cerca de 20 participantes por sessão. Depois do término da formação, esta será replicada no 
Pavilhão do Conhecimento e na Rede de Centros Ciência Viva, permitindo aumentar o número de professores 
abrangidos. Da formação resultará um Flip Book que ficará disponível on-line para consulta gratuita (ver acção D4). 



A título exemplificativo, no Centro Ciência Viva de Bragança decorrerá uma acção de formação para Professores 
creditada pela Ordem dos Biólogos "Os nossos alunos nas margens do Rio Fervença: que 
acções/atividades/projectos?" em parceria com a Associação Aldeia. 

4.4 C - Sensibilização ambiental 

C1 Página web do projecto e Redes sociais 

Será criada uma secção dedicada ao projecto na página da Ciência Viva e referência nas redes sociais (ex. 
Facebook) que servirão de agregadores e disseminadores das várias acções realizadas pelos diferentes Centros 
Ciência Viva no âmbito do projecto. Está igualmente previsto incluir no directório de conteúdos recursos sobre a 
temática dos ecossistemas de água doce interiores para ser consultado de forma pública e livre. 

C2 Evento público de divulgação do projecto 

Inserido nesta tipologia está previsto um evento público de balanço do projecto, onde serão apresentados os 
resultados das diversas acções desenvolvidas. 

4.4 D - Participação passiva  

D1 Elaboração de um guia didático sobre os rios estudados no decorrer do projecto 
Será elaborado um guia didático sobre os rios estudados no decorrer do projecto, atribuindo um capítulo a cada 
rio. Evidenciar-se-á a biodiversidade existente, dando destaque a novo conhecimento científico adquirido 
resultante dos diferentes percursos interpretativos (ex. descrição de novas espécies ou novos registos). Este guia 
didático sintetizará em si variadas temáticas relativas aos ecossistemas de água doce interiores, tais como 
poluição, impacto de actividades humanas, ameaças à sua preservação, perda de biodiversidade, alterações 
climáticas entre outras, para sensibilizar a sociedade para a necessidade de valorizar o território, através de uma 
economia circular e de descarbonização. O guia terá ainda um papel relevante na disseminação da importância 
dos ecossistemas de água doce interiores para a manutenção da biodiversidade local e o bem-estar da sociedade. 
 
D2 Painéis identificativos de biodiversidade 
O conhecimento científico adquirido durante os percursos interpretativos (descritos na acção A1) constituirá 
ainda uma importante ferramenta e suporte para disseminação e valorização dos ecossistemas de água doce 
selecionados, sobre a forma de painéis informativos. Especificamente, nesta tipologia o presente projecto 
pretende preparar recursos educativos relacionados com a biodiversidade de cada rio que serão facultados às 
autarquias, para que as mesmas tenham recursos científicos para procederem à futura implementação in loco de 
painéis informativos com as espécies de fauna e flora existentes do rio estudado. 
 
D3 Tertúlias em piqueniques sustentáveis à beira rio 
Serão desenvolvidas 7 tertúlias em piqueniques, abordando as diferentes valências dos rios e ribeiras, com 
especial destaque para os rios evidenciados no presente projecto e as ameaças à sua preservação. Estas tertúlias 
destacar-se-ão de anteriores sessões por se realizarem à beira rio (dos diferentes rios abordados no projecto), 
sem fazer uso de plásticos descartáveis e respeitando cuidadosamente todo o ambiente envolvente, garantindo 
que o ecossistema não é danificado no decorrer dos eventos. As temáticas a abordar serão: 
a) Qualidade de água; 
b) Impacto da agricultura; 
c) Serviços dos ecossistemas aquáticos de água doce; 
d) Biodiversidade e geodiversidade; 
e) Poluição (aquática, sonora); 
f) Impacto das alterações climáticas; 
g) Alteração da paisagem e do curso natural (ex. barragens, dragagens…); 



h) Como conciliar os múltiplos usos dos rios. 

A título exemplificativo, para além das temáticas propostas, a tertúlia organizada pelo Centro Ciência Viva de 
Alviela abordará também a questão das espécies invasoras, fortalecendo a parceria existente com o Projecto 
Invasoras. 

 
5 Potenciais impactos de médio e curto prazo 
Este projecto potenciará a capacitação, sensibilização e disseminação científica alargada tendo como foco a 
importância dos ecossistemas de água doce interiores e seus serviços. As acções propostas permitirão: 
- a criação de novas parcerias e reforço de parcerias já existentes; 
- consciencialização para a preservação de ecossistemas de água doce interiores e seus serviços, abrangendo uma 
vasta área geográfica nacional (continente); 
- redução do impacto negativo directo da sociedade nos ecossistemas de água doce interiores; 
- ponderar em alguns casos a elaboração de propostas de classificação de áreas protegidas locais, tendo por base 
a informação recolhida no decorrer do projecto; 
- a colaboração de autarquias na disseminação do conhecimento científico adquirido, através de recursos 
educativos a colocar em locais estratégicos, permitindo ainda a sensibilização ambiental a longo prazo; 
- a mobilização da sociedade na conservação e valorização dos recursos naturais; 
- a alteração de comportamentos e adopção de práticas mais sustentáveis por parte de diferentes públicos-alvo;  
- o aumento da cultura científica em Portugal, especificamente sobre os ecossistemas de água doce, não 
esquecendo a sua importância na dinâmica estuarina e zona costeira; 
- a aproximação entre a comunidade científica e a sociedade, contribuindo para a tomada de decisões mais 
informada. 
 
5.1 Indicadores 
A avaliação do projecto será realizada através de uma constante monitorização das acções realizadas e do público 
envolvido. Para além do público alcançado on-line (cerca de 300 000 pessoas), o projecto será divulgado junto do 
público da Ciência Viva no Verão em Rede que conta com mais de 15 000 pessoas. 
 

Tipologia Acção Indicadores Participação 
A1 Pelo rio acima Nº participantes 1350 
A2 Rios + limpos Nº participantes 900 
A3 Acções específicas Nº participantes 450 
B1 Acções de formação e capacitação Nº participantes 50 
C1 Website e redes sociais Alcance (pessoas) 250 000 
C2 Evento público de balanço Nº participantes 1000 
D1 Guia didáctico Alcance (pessoas) 250 000 
D2 Conteúdo para painéis informativos Nº painéis na 
D3 Tertúlias em piqueniques sustentáveis Nº participantes 210 
 
 
6 Sustentabilidade 
O projecto RIOACIMA tem a capacidade de continuar após a vigência do projecto através da inclusão das 
actividades propostas em programas de divulgação científica de cada um dos parceiros da Rede de Centros 
Ciência Viva. Assim, a sustentabilidade do projecto é assegurada considerando os factores: 
Económico: despesas referentes a material necessário. Não haverá novas despesas relativas à produção de 
materiais que poderão ser facilmente replicados ou distribuídos on-line. Serão também privilegiadas colaborações 



com autarquias e empresas locais de forma a reduzir o custo associado a bens consumíveis (ex. luvas, sacos para 
recolha de lixo). 
Institucional: a Rede de Centros Ciência Viva permite a continuidade do projecto em várias frentes através da 
integração das diferentes acções nos respectivos planos de actividades. As acções descritas são facilmente 
replicáveis pelas diferentes regiões do país com o envolvimento de diferentes agentes, podendo ser continuadas 
depois da vigência do projecto. 
Social: o conhecimento adquirido e a sensibilização contínua decorrente dos materiais produzidos no contexto do 
projecto conduzirão a alterações de comportamentos da sociedade civil, privilegiando a recuperação e 
preservação de ecossistemas de água doce interiores. Com o conhecimento adquirido, o projecto tem ainda o 
potencial de contribuir ou servir de base para tomadas de decisões em contexto municipal, por exemplo através 
de propostas de protecção ou de classificação de zonas locais protegidas. 
Ambiental: será sempre assegurado o menor impacto possível no terreno aquando de actividades em campo, 
privilegiando a recuperação e preservação dos ecossistemas. Paralelamente, optar-se-á pelo formato digital para 
a criação de materiais de divulgação e sensibilização, reduzindo assim o consumo desnecessário e excessivo de 
recursos como papel ou plástico. 
 

7 Disseminação – formas de disseminar 

De forma a sensibilizar e consciencializar o público para a importância dos ecossistemas de água doce interiores, 
para a necessidade da sua valorização, recuperação e preservação assim como para a necessidade de adopção de 
práticas mais sustentáveis que potenciem uma economia circular e a descarbonização da sociedade, os resultados 
e conteúdos deste projecto serão disseminados através de meios diversificados, nomeadamente: 
- Criação de uma página web do projecto com constante actualização de informação/resultados 
- Divulgação através de websites e redes sociais dos Centros Ciência Viva envolvidos e da Agência Ciência Viva  
- Divulgação nos media através de notas de imprensa  
- Disseminação através de debates públicos e ciclos de conferências 
- Disseminação através de cursos direccionados para a capacitação técnica 
- Publicação e disseminação online de conteúdos sobre as temáticas do projecto 
- Publicação e disseminação de guias didáticos e flip books 
- Sessões públicas de divulgação do projecto e respectivo balanço 

 

 


