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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REPOVOAMENTO DE LAGO PRIVADO COM CARPAS 

1. Enquadramento e história do projecto “Lago A.P.C.F.”

A criação de um lago privativo em moldes cooperativos onde os membros da

A.P.C.F. pudessem praticar carp fishing, nas melhores condições de

crescimento e segurança para os peixes, é um projecto que já estava nas

mentes dos sócios fundadores da A.P.C.F. antes mesmo de a associação ser

fundada, em 2007. A partir desse momento, a A.P.C.F., recorrendo ao Google

Earth, desenvolveu uma procura bastante minuciosa em todo o país, tendo em

vista encontrar um local onde pudesse estabelecer um protocolo com o

proprietário de um terreno e desenvolver o projecto “Lago APCF”.

Nesta pesquisa, as empresas de extracção de inertes foram imediatamente

seleccionadas. Como é sabido, esta actividade gera forçosamente lagoas que,

após o trabalho de extracção concluído, têm de ser requalificadas ou aterradas.

Aliás, nos países europeus com mais tradição de prática do carp fishing

(Inglaterra, França e Alemanha) uma grande parte dos lagos de carp fishing não

são barragens ou açudes no sentido convencional mas sim lagos derivados da

extracção de inertes (como gravilha, barro, etc). Em Espanha também há

exemplos deste tipo, como se verá pelas imagens apresentadas a seguir.
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Esta imagem de satélite dá conta de um extenso complexo de extracção de inertes 

situado em Sandiás, Xizto de Limia, Espanha. As lagoas deste complexo foram 

visitadas, observadas e fotografadas por membros do G.T.. A cor das águas mais 

escura denota as lagoas que já estão inactivas e em que se desenvolveu um 

ecossistema lacustre. A foto seguinte mostra precisamente uma dessas lagoas: 
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No território nacional existem, de norte a sul, inúmeras lagoas deste tipo. O 

Grupo de trabalho do projecto lago e membros da Direcção visitaram alguns 

destes locais e efectuaram sondagens de profundidade, constatando que 

muitos já estavam povoados com carpas e achigãs. No entanto, geralmente – o 

que é de lamentar -, estes locais não são encarados como uma oportunidade 

ambiental mas, ao invés, como um problema, transformando-se quase sempre 

em vazadouros de lixos (domésticos e industriais) e fontes de perigos vários, 

como afogamentos, suicídios, etc Infelizmente, essa é a cultura e a atitude 

dominante mas a A.P.C.F. tem chamado a atenção de responsáveis autárquicos, 

pescadores e empresários nesta área para as vantagens incontáveis que se 

obteria se se aproveitasse estas massas de água para a prática de pesca 

desportiva e mesmo para outras actividades lúdicas (canoagem, observação de 

aves, etc). 

Assim, a APCF contactou algumas destas empresas de extracção e realizou 

várias reuniões exploratórias em que apresentou o seu projecto, salientando as 

contrapartidas aliciantes para cada um das partes envolvidas. Os responsáveis 

das empresas, embora desconhecessem os conceitos de carp fishing e de 

“lagos cooperativos” (syndicate lakes1), mostraram-se receptivos em relação à 

ideia inovadora da A.P.C.F visto que seria um sistema vantajoso, para ambas as 

partes, de requalificar as lagoas onde já não decorresse qualquer actividade 

extractiva.  

No entanto, a despeito da boa vontade e receptividade dos responsáveis 

contactados, vários obstáculos de natureza técnica e outra impediram que este 

projecto fosse concretizado em muitos dos locais visitados. 

                                                           
1 Na Grã-Bretanha, a generalidade dos lagos de carp fishing funciona no regime de “syndicate lake”. 

Assim, as lagoas e fossos originados pela indústria extractiva têm sido sistematicamente transformados 
em locais paradisíacos, limpos e povoados com carpas belíssimas (os “clay pits” ou “gravel pits”). Aí os 
carpistas podem pescar em paz e as carpas e outras espécies de peixes e aves são intransigentemente 
protegidas. Em Portugal, zonas deste tipo transformam-se geralmente em lixeiras e potenciais fontes de 
perigo para crianças e incautos. O processo de criação dos syndicates é simples e prático. Um clube de 
pescadores junta-se e, dividindo despesas, aluga por longos períodos de tempo, renováveis, uma 
parcela de terra em que haja um lago desse tipo (geralmente em complexos de indústrias extractivas), 
estabelecendo uma cláusula em que ganha o direito de pescar livremente, e em exclusivo, no local e de 
o gerir. As empresas são beneficiadas porque rentabilizam os seus terrenos inactivos e contribuem, sem 
custos, para a exigida requalificação. Por seu turno, os membros do syndicate ganham o que os carpistas 
portugueses neste momento tanto procuram: lagos geridos autonomamente por carpistas e para 
carpistas. Não vislumbramos razões técnicas, práticas e/ou legais que inviabilizem este regime em 
Portugal. Sempre acreditámos que era possível realizar este modelo em Portugal e nunca desistimos de 
o concretizar. 
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A MOTAMINERAL, S.A. foi uma das primeiras empresas a ser contactada. Um 

dos seus complexos de extracção de inertes (caulinos, barros e outras matérias-

primas) situa-se perto de Viana do Castelo e muitos dos sócios da APCF vivem e 

trabalham no Minho. Por isso, foi extremamente fácil detectar, no complexo, 

uma lagoa inactiva e com dimensões adequadas. 

 
A lagoa norte do Complexo de extracção da MOTAMINERAL em Alvarães, situada na 
freguesia de Vila de Punhe. A cor escura da água indicava que a lagoa já se encontrava 
inactiva há tempo considerável. 

 

A A.P.C.F. entrou de imediato em contacto com o responsável do complexo, 

Eng.º Valdemar Oliveira, que sempre recebeu a A.P.C.F. e o seu projecto de 

modo muito receptivo e cordial. No entanto, as negociações entraram num 

impasse ao fim de alguns meses. Infelizmente havia a intenção, por parte de 

algumas autarquias, de transformar uma parte do complexo num aterro 

sanitário e isso inviabilizava o projecto, aliás contra a própria vontade da 

MOTAMINERAL. 

Recentemente, no final do ano passado, a A.P.C.F. tomou conhecimento que, 

afinal, o aterro já não se localizaria no local inicialmente previsto e retomou os 

contactos e as negociações, desta vez também com as juntas de freguesia da 

área de influência da lagoa inactiva. Os presidentes das juntas de freguesia 

apoiaram, de imediato e entusiasticamente, o projecto da A.P.C.F., 

reconhecendo as suas mais-valias em termos do desenvolvimento sustentável 

de uma parte do território das suas freguesias, o que contribuiu para dar-lhe 

ainda mais credibilidade perante a MOTAMINERAL. 
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Assim sendo, agendou-se, no início de 2012, uma reunião conjunta para visitar 

a lagoa e concertar as condições do protocolo em que participaram: o Engº 

Valdemar Oliveira (MOTAMINERAL), a presidente da Junta de Freguesia da 

Alvarães, dr. ª Cristina Jaques, o presidente da Junta de Freguesia de Vila de 

Punhe, sr. António Moreira e dois representantes da A.P.C.F., Nigel Cave e o 

coordenador do Grupo de Trabalho “Lago APCF”, Pedro Martins. 

 
 Esta reunião, que teve lugar no dia 13/01/2012, foi coroada de êxito e todas as 

partes concordaram que estava na altura de arrancar com o projecto. Assim 

sendo, a A.P.C.F. ficou incumbida de preparar um contrato-programa com as 

cláusulas do protocolo para submeter à apreciação das restantes partes 

envolvidas. Enquanto negociou, em sucessivas reuniões, as cláusulas do 

protocolo, a APCF foi autorizada a realizar visitas de reconhecimento à lagoa, 

sobretudo para realizar sondagens (com barco e ecosonda, barco teleguiado, 

cana e bóia) e, em função disso, equacionar a localização dos pesqueiros e 

avaliar as condições do local para a prática do carp fishing. 
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O Grupo de trabalho “Lago APCF”, acompanhado por membros da Direcção, 

efectuou várias visitas de reconhecimento ao local e, utilizando várias técnicas 
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de sondagem, analisou, minuciosamente as profundidades do lago e outros 

parâmetros relevantes para o sucesso do projecto (como o ph da água). 

Concluiu, rapidamente, que a lagoa, embora precisasse de várias intervenções 

de fundo, reunia condições adequadas para a prática do carp fishing. 

 

 
Sondagem da lagoa com barco, motor eléctrico e ecosonda. 

 

ALGUMAS PARTICULARIDADES INTERESSANTES DA LAGOA DETECTADAS NAS 

VISITAS DE RECONHECIMENTO: 

 

- Profundidades:  

As lagoas deste tipo, atendendo à natureza da actividade que as gerou, em 

alguns casos apresentam profundidades elevadas. Tal ocorrência, à partida, 

não é favorável ao desenvolvimento da vida aquática. No entanto, quer em 

Portugal, quer em outros países, encontram-se lagoas muito profundas em 

que, ainda assim, as carpas e outros peixes (comos os achigãs) se adaptam 

bem. Em Portugal, temos o caso da “lagoa da Clipóvoa” na Póvoa de Varzim, 

povoada com carpas e achigãs de bom porte. 

Mas, felizmente, não é o caso da lagoa norte do complexo MOTAMINERAL de 

Alvarães (Viana do Castelo). É de facto uma lagoa profunda, mas não 

exageradamente profunda. Com efeito, as sondagens e as observações feitas 

através de barco registaram inúmeras zonas (mais do que se pensava 

inicialmente), em especial nas margens, com profundidades baixas (de 1,5 a 

4m), o que é favorável ao desenvolvimento de vida aquática – que de resto já 

se desenvolveu – e ao bom desenvolvimento das próprias carpas e de outras 

espécies. 
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A foto ilustra uma das zonas de baixios, situada no braço menor (a leste), onde já 

existe vegetação aquática. 

 

Assim, a profundidade média desta lagoa anda à volta dos 8-9m (profundidade 

aceitável para o carp fishing, vulgar nas barragens nortenhas) e a profundidade 

máxima registada, num ponto específico do lago ultrapassava os 13m. No 

entanto, as sondagens registaram inúmeras particularidades favoráveis. 

 

- Vida aquática registada e idade da lagoa 

Logo nas primeiras visitas ao lago (que já foram feitas há mais de 3 anos) se 

constatou a presença de achigãs de bom porte, sendo esta a espécie piscícola 

dominante que tem exercido uma predação sobre os efectivos da sua própria 

espécie e de outros animais e peixes. A população de carpas, contudo, quer em 

qualidade (peso médio e linhagem selvagem), quer em quantidade, não é 

suficiente para criar condições satisfatórias para a prática do carp fishing e por 

isso se justifica o repovoamento. Quer num caso, quer noutro a prática de 

pesca furtiva e desregrada reduziu consideravelmente a massa piscícola da 

lagoa. Esta ideia foi comprovada com testemunhos de pessoas locais. 

Assim sendo, para um óptimo desenvolvimento piscícola, a lagoa necessita de 

algumas intervenções no sentido de melhorar os bancos de vegetação 

marginal, estabilizar algumas margens e criar mais e melhores condições para o 
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desenvolvimento de invertebrados, anfíbios e aves (que já nidificam na lagoa), 

além de medidas de repovoamento e protecção dos peixes. 

 

Vegetação Aquática e marginal: 

O lago é relativamente novo. Segundo testemunhos de locais, terá mais de 30 

anos de idade. No entanto, constatámos a presença de várias espécies de 

vegetação aquática e marginal que lá cresceram espontaneamente, das quais 

damos alguns exemplos: 

 
No baixio e no estreito que divide o braço maior (oeste) do braço menor (leste) do 
lago, constatámos a presença de potamogeton polygonifolius, uma das espécies de 
vegetação aquática presentes no lago e em pequenos lagos circundantes. 
 
 

 
Outro panorama de um dos bancos de potamogeton polygonifolius presente no lago, 
num dos seus baixios. 
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Um banco de typha latifolia que surgiu num dos baixios da margem oeste. Uma das 
intervenções de melhoramento passará por plantar mais vegetação marginal, como 
por exemplo, iris pseudacorus. A sua função é estabilizar as margens, filtrar 
substâncias nocivas e ajudar à criação de mais intertebrados, batráquios e zonas de 
refúgio para alevins. 
 

CONCLUSÃO DAS NEGOCIAÇÕES E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE 
PROTOCOLO 
 
Entretanto, enquanto no terreno e em aspectos mais técnicos o grupo de 
trabalho ia avaliando as condições de forma a poder elaborar o plano de 
requalificação e de melhoria piscícola da lagoa, prosseguiam as negociações 
entre as partes no sentido de definir, no contrato de protocolo, os deveres e os 
direitos de cada uma, especialmente da A.P.F.C. e da empresa proprietária do 
terreno, a MOTAMINERAL2. 
Após alguns ajustamentos nas cláusulas, em meados de Maio, a negociação 
chegou, finalmente, a bom porto e conseguiu-se alcançar um acordo que, na 
globalidade, apesar de envolver uma grande responsabilidade para a A.P.C.F, é 
bastante favorável às suas pretensões, conforme se poderá atestar pelo anexo.  
No panorama da pesca desportiva portuguesa e do carp fishing em particular, 
este protocolo é algo de totalmente pioneiro e inovador. Restava apenas 
agendar um dia da conveniência de todos para proceder à assinatura formal do 
protocolo, a qual veio a acontecer no dia 30 de Julho de 2012, numa cerimónia 
que foi noticiada na imprensa local e de pesca desportiva (Cf. anexo) e contou 
com a presença de jornalistas. 

                                                           
2
 Cf. o Anexo com a cópia digitalizada do contrato de protocolo. 
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O Presidente da APCF, Pedro Leitão, a conceder uma entrevista a um jornal local, a propósito 
do protocolo, algo de totalmente inédito em Portugal e que foi preciso explicar com minúcia. 
 

 
Da esquerda para a direita: o secretário da junta de freguesia de Alvarães, a Presidente da 
Junta de Freguesia, um jornalista local, o Presidente da APCF e Nigel Cave, membro do GT 
com grande experiência nesta área (adquirida em parte em Inglaterra), após uma curta visita 
ao lago antes de celebrar o protocolo. O envolvimento com a comunidade local e a criação de 
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boas relações de parceria e sinergias sempre foi sempre uma aposta da APCF no âmbito deste 
projecto e de todos os seus projectos que visam a promoção e o desenvolvimento do carp 
fishing em Portugal. 
 

 
Da esquerda para a direita: um pescador local, o presidente da Junta de Vila de Punhe, o 
coordenador do Grupo de Trabalho, Pedro Martins e o secretário da mesma Junta. Elucidação 
acerca do andamento das obras e sua explicação técnica, de acordo com o protocolo 
estabelecido. 

 
A Dr.ª Cristina Jaques, Presidente da Junta de Freguesia de Alvarães, momentos 
antes de assinar o protocolo, e o Eng.º Valdemar Oliveira, responsável pelo 
complexo, que sempre apoiou e reconheceu o valor do projecto da APCF. 
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Nigel Cave e Pedro Leitão, presidente da APCF, num momento histórico para a 
A.P.C.F. e para o carp fishing nacional. 

 
 

 
Uma massa de água magnífica que poderá, finalmente, ter um uso mais nobre 
e sustentável: um sonho tornado realidade mas que exigirá muita dedicação e 
trabalho! 
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Como a assinatura se tratava de uma mera formalidade apenas dependente de 
disponibilidades de agenda, os trabalhos no terreno avançaram a partir do 
momento em que se chegou verbalmente a acordo, várias semanas antes da 
cerimónia oficial do protocolo. Tal como prometido e definido no protocolo, a 
MOTAMINERAL, com o recurso às suas escavadoras, realizou algumas 
intervenções de correcção do declive da margem oeste, que era extremamente 
acidentada e íngreme, inadequada portanto para a prática do carp fishing e 
destituída de condições de segurança. 
 

 
Aspecto da margem oeste, a margem mais ampla, após a intervenção da 
MOTAMINERAL; toda esta parte vai ser replantada e reflorestada, após se ter 
extraído a maior parte dos eucaliptos e arbustos australianos. Além da plantação de 
vegetação marginal - em especial iris pseudacorus e árvores ribeirinhas (como o 
salgueiro) – prevê-se a cobertura do barro com terra arável, a sua calcificação e a 
arborização de alguns pontos da margem com árvores e outras espécies vegetais 
autóctones. 
 

ALGUMAS SESSÕES DE TRABALHO REALIZADAS JÁ PELO GRUPO DE 
TRABALHO 
O Grupo de trabalho realizou já inúmeras sessões de trabalho em que plantou 
vegetação marginal, limpou lixo, mato e removeu arbustos australianos. 
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Plantação de vegetação marginal em diversas margens da lagoa, neste caso iris 
pseudacorus. 
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Um grupo de trabalho coeso e motivado no decurso de uma sessão dedicada à 
limpeza de mato, remoção de australianos e alguns eucaliptos. 
 

 
A reflorestação e a plantação de todo o tipo de vegetação terrestre e ribeirinha 
(autóctone e da zona), do ponto de vista do ecossistema aquático e terrestre 
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circundante, é um dos aspectos mais importantes do protocolo e do projecto de 
requalificação concebido pela A.P.C.F., além do repovoamento piscícola. Na verdade, 
apresenta diversas consequências positivas em termos ecológicos, paisagísticos, 
piscícolas e até para o tipo de ambiente que os praticantes de carp fishing gostam de 
encontrar à volta dos seus pesqueiros (uma das razões que os leva a praticar esta 
modalidade)! Nesse sentido, esta é uma parte do plano de intervenção que nunca 
deixará de ser tida em conta, visto que demora bastante tempo até alcançar os 
resultados desejados. A A.P.C.F. tem consultado especialistas diplomados nesta área 
e tem no seu grupo de trabalho pessoas com formação científica (na área da 
engenharia florestal, engenharia ambiental, biologia e geologia) e grande 
experiência na área. 
  

2. Razões técnicas e outras que justificam o interesse e o carácter 

ecologicamente seguro do repovoamento: 

 

2.1.1. A lagoa onde decorre este projecto de requalificação resultou da 

actividade de extracção de inertes e essa actividade deixou de se 

fazer há muitos anos visto que os depósitos se esgotaram. Sendo 

alimentada por lençóis freáticos, é uma massa de água 

completamente confinada e isolada, sem comunicação com 

qualquer linha de água mas, ainda assim, dotada de nível constante 

de água, factor propício ao desenvolvimento de vegetação 

aquática e marginal. Nessa medida não há perigo de libertação de 

alevins ou exemplares adultos de carpa para linhas de água ou 

rios.  

2.1.2. Se eventualmente, numa situação-limite, os espécimens de carpa a 

importar estivessem infectados com alguma doença, o que é 

altamente improvável atendendo ao rígido controlo sanitário feito 

pelos piscicultores e autoridades francesas, não haveria risco de 

propagação dessa doença a outras massas de água porque esta é 

uma totalmente confinada, conforme se poderá atestar por imagens 

de satélite, fotos e inclusivamente por uma vista ao terreno dos 

técnicos da A.F.N. 

2.1.3. A lagoa situa-se num terreno que é propriedade privada de uma 

empresa de extracção de inertes, a MOTAMINERAL, S.A., que, 

considerando o interesse, o valor, e o carácter inovador do projecto 

da APCF, decidiu ceder o terreno, exclusivamente, para a prática da 

pesca desportiva (carp fishing) por períodos renováveis e tendo em 

vista o licenciamento futuro do lago no regime de “Águas 

Particulares – Pesca Reservada”. Uma vez que a lagoa não é 

alimentada por nenhuma linha de água pública, esse é o estatuto 

previsível e apropriado desta lagoa. Assim sendo, não será jamais 

um lago de acesso público (uma concessão) mas sim de acesso 

reservado a sócios da APCF e a outros praticantes de carp fishing e 
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pesca ao achigã, estes últimos apenas em condições especiais 

(Actividades de divulgação e workshops abertos à comunidade local 

e ao público em geral, o que foi negociado com as juntas de 

freguesia), tal como está consignado no protocolo recentemente 

assinado. 

2.1.4. Nessa medida, a prática da pesca será rigidamente controlada e 

exclusiva a sócios da APCF e convidados (tendo em conta as suas 

regras, muito exigentes). Logo, não haverá perigo de pescadores 

menos responsáveis transferirem peixes, furtiva e ilegalmente, da 

lagoa para outras massas de água. O que seria uma possibilidade 

caso a lagoa fosse uma água pública ou concessionada. 

2.1.5. O protocolo celebrado, recentemente, entre a empresa extractiva 

MOTAMINERAL, S.A., as Juntas de freguesia de Vila de Punhe e 

Alvarães (Viana do Castelo) e a A.P.C.F. é um protocolo pioneiro e 

com relevância não apenas no âmbito da pesca desportiva à carpa. 

Como efeito, uma das missões da A.P.C.F. envolve a requalificação 

ambiental e paisagística (em especial reflorestação) da lagoa e das 

margens circundantes. A requalificação do terreno/lago, aliás, é um 

dos principais deveres da A.P.C.F. e passa pelas seguintes tarefas:  

a) Limpeza de lixos, matos e espécies vegetais exóticas (V.G. 

Australiana); 

b) Nivelamento das margens e de acessos com vista à criação de 

condições de segurança e conforto para a prática do carp fishing 

e actividades/workshops de divulgação, bem como habitats 

para invertebrados, batráquios e outras espécies. Nesta parte, a 

A.P.C.F. tem recebido o apoio da empresa MOTAMINERAL que 

fez algumas intervenções com maquinaria pesada, de forma a 

criar pesqueiros planos. 

c) Implantação de uma vedação (paga e construída pela A.P.C.F., 

de acordo com o protocolo) de modo a evitar que estranhos 

entrem no local e depositem lixos (como infelizmente acontece 

e também tem acontecido neste espaço em particular); que 

ocorram acidentes (atendendo à grande profundidade da 

lagoa); que os peixes sejam roubados, transportados e/ou 

retidos para consumo, como acontece em águas públicas.  

d) Reflorestação do terreno com espécies autóctones e plantação 

de vegetação marginal e aquática autóctone, com vista à 

criação de um ecossistema aquícola e terrestre rico. Aliás, as 

melhores águas de carp fishing desenvolvem-se num ponto de 

vista sistémico e não apenas centrado na pesca desportiva: a 

riqueza e abundância de vegetação marginal, terrestre e 
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aquática criam as melhores condições em termos de habitats, 

alimentação natural, refúgios e abrigos para peixes, aves, 

invertebrados e batráquios. Os membros do grupo de trabalho 

há vários anos que estudam exemplos bem sucedidos de 

requalificação de espaços deste tipo, em especial no Reino 

Unido e na França. 

e) Repovoamento do lago com boas linhagens de carpa (nas 

variedades de carpa espelhada, linear, couro e comum), com 

vista à optimização do seu rendimento para a prática do carp 

fishing. Neste domínio, a biomassa deve ser proporcional à área 

do lago (sensivelmente 3,5hectares) e não excessiva. A 

qualidade e a promoção do óptimo crescimento dos exemplares 

é mais importante do que a sua quantidade, que deve ser 

racionalizada em função da área; por outro lado, a existência de 

um predador controlador, o achigã, previne o perigo de se gerar 

uma população excessiva de carpas.  

f) A APCF estabeleceu já contactos (por mail e telefone) com 

dezenas de pisciculturas francesas no sentido de encontrar as 

carpas de melhor qualidade genética e condições sanitárias. Em 

França, a piscicultura de carpas está extremamente 

desenvolvida e tem grande importância económica, só sendo 

excedida pela piscicultura de salmonídeos3.  

Tendo em conta o profissionalismo, o grau de desenvolvimento, 

especialização e exigência sanitária e técnica dessa indústria em 

França, esta seria a melhor solução do ponto de vista do 

repovoamento de peixes em excelentes condições sanitárias e  

devidamente controlados, visto que em Portugal já não existe 

nenhuma piscicultura que produza carpas. Em França, a 

esmagadora maioria das carpas criadas em pisciculturas não se 

destinam à alimentação humana mas ao povoamento de lagos 

privados, tendo em conta o peso económico que tem, naquele 

país, o turismo de pesca desportiva gerado pelo carp fishing. 

  

                                                           
3
 Consultar, por exemplo, o portal francês http://www.aquaculteurs.com/ que dá uma boa imagem da 

importância económica que reveste, nesse país, a piscicultura de peixes usados na pesca desportiva, em 
especial no (re)povoamento dos milhares de pequenos lagos e açudes privados que existem no 
território francês, os quais geraram uma indústria turística de pesca desportiva extremamente rentável. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA: RAZÕES FUNDAMENTAIS PARA CONCEDER AUTORIZAÇÃO AO 

REPOVOAMENTO DO LAGO DA MOTAMINERAL/APCF COM LINHAGENS DE CARPA 

ORIUNDAS DE FRANÇA 

1. Carácter inócuo e seguro, do ponto de vista ecológico e piscícola, do 

repovoamento, a ser controlado pela A.F.N., desta pequena lagoa: 

1.1. Trata-se de uma lagoa totalmente isolada e confinada, com nível 

constante de água durante todo o ano, sem ligação com nenhuma 

linha de água pública, alimentada apenas por lençóis subterrâneos; 

por conseguinte, não há o perigo de libertação de alevins ou adultos 

para outras massas de água. 

1.2. O regime de pesca que irá ser praticado é de pesca reservada apenas a 

membros da APCF e a convidados, aberto ao público apenas em 

demonstrações e workshops esporádicos; logo, elimina-se a 

possibilidade de pescadores menos escrupulosos transportarem para 

outras massas de água ou reterem/sacrificarem exemplares de carpas 

e/ou achigãs, o que poderia acontecer se fosse uma água pública ou 

em regime concessionado.  

2. Este projecto de requalificação tem envolventes com interesse ecológico, 

paisagístico e até comunitário (desenvolvimento regional sustentável, 

protocolo com uma grande empresa extractiva); portanto, ao contrário do 

que acontece com outros projectos de pesca desportiva não se centra em 

exclusivo na pesca desportiva e nos seus interesses/aspectos lúdicos/ 

competitivos mas abrange uma envolvência que transcende em muito a pesca 

desportiva (neste caso o carp fishing) mas que, ao mesmo tempo, importa 

muito para a melhoria das suas condições e para o desenvolvimento piscícola. 

Mas isso é uma causa de sempre da A.P.C.F. em todos os seus projectos: uma 

pesca desportiva de qualidade passa por um ambiente de qualidade! 

3. Este projecto resulta de muitos anos de trabalho, de estudo e de pesquisa, de 

contactos e a sua concretização sempre foi um dos grandes objectivos da 

A.P.C.F. É um modelo de gestão de águas que já funciona bem no estrangeiro.  

4. Trata-se de um protocolo inédito e pioneiro em Portugal, celebrado com uma 

grande empresa de extracção de inertes, a MOTAMINERAL, S.A. e com duas 

juntas de freguesia de Viana do Castelo (Vila de Punhe e Alvarães). O 

protocolo acarreta benefícios e vantagens para todas as partes envolvidas, 

para o meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável de uma zona 

que tem sofrido profundos impactos ambientais devido à indústria de 

extracção de caulinos. 

5. Tendo em conta as características desta massa de água, a carpa, além do 

achigã, seria uma das espécies mais adequadas para desenvolver um projecto 

deste tipo. Como tal, justifica-se plenamente investir num repovoamento 

profissional, e de qualidade, de linhagens nobres de carpas francesas. 
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6. Além disso, a protecção de um ecossistema deste tipo cria condições óptimas 

para o desenvolvimento de outras espécies protegidas, em especial de 

batráquios e aves. 

7. Finalmente, seria do interesse da A.P.C.F. e das outras partes envolvidas que 

todo o processo de repovoamento, bem como as intervenções de gestão 

piscícola em geral, fossem monitorizadas e controladas pela A.F.N. in loco. 

 

Braga, 10 de Setembro de 2012. 

A Direcção da APCF: 

Pedro Miguel Santos Leitão 

O Coordenador do Grupo de Trabalho “Lago APCF”: 

Pedro Miguel Martins. 
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Pesque e solte… Sempre! 

 



ÚLTIMAS INTERVENÇÕES REALIZADAS NA LAGOA 

Montagem da Vedação 1ª Fase (4 e 12 Maio 2013) 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Visita científica do Prof. Ronaldo Gomes Sousa (Univ. do Minho) 

(15 de Maio de 2013) 

 

Medição de diversos parâmetros da água. O Prof. Ronaldo Gomes Sousa é 
investigador especialista em ictiologia (na área das espécies exóticas), do 
Departamento de Biologia da Escola de Ciências da Universidade do Minho (Braga). 

 

 



 

 

 

O Prof. Ronaldo Sousa, que foi professor de João Sousa (na foto, à direita, finalista 
do curso de Biologia/Geologia da Univ. do Minho e membro da Direcção da APCF) 
disponibilizou-se, gentilmente, para prestar aconselhamento ao grupo de trabalho 
do lago, em tudo o que envolver a gestão piscícola da lagoa, designadamente na 
introdução de espécies autóctones e optimização das suas condições de vida/ do 
ecossistema da lagoa. 

Recentemente, entrou também para a APCF e para o grupo de trabalho do lago o 
Mestre Filipe Banha, pescador desportivo e investigador da Universidade de ÉVORA 
que está a realizar uma investigação de doutoramento na mesma área do Prof. 
Ronaldo Sousa (efeitos de espécies exóticas) nos ecossistemas. Este novo membro 
do projecto está também a prestar um aconselhamento muito útil na gestão 
piscícola da lagoa. 



RELATÓRIO DE INTERVENÇÕES NA LAGOA NORTE - MOTAMINERAL 

GRUPO DE TRABALHO LAGO – APCF 

Março de 2013 

 

Tendo em vista mais clareza e organização na estruturação do relatório, 

dividimos as áreas de intervenção, no âmbito da requalificação da lagoa, em seis 

categorias principais, a saber: 

A. Correcção de margens, construção de taludes e barreiras (com o auxílio 

da Motamineral), construção de pesqueiros e remoção de obstáculos 

submersos; 

B. Edificação de vedação e instalação de portão.  

C. Limpeza de matos, lixos e detritos; 

D. Reflorestação, plantação de arbustos e plantas, requalificação 

paisagística e de habitats; 

E. Requalificação piscícola; 

F. Burocracia, processos administrativos, autorizações legais; 

G. Relações públicas, publicidade e acções de sensibilização junto das 

populações locais, em especial através da representação das juntas de 

freguesia, associações, etc; 

Assim sendo, o relatório não seguirá uma ordem estritamente cronológica, 

mas contemplará cada uma das áreas referidas atrás, sem prejuízo da 

planificação de objectivos em função da sua prioridade e sequência lógica. 

 



A. Correcção de margens, construção de taludes e barreiras (com o auxílio da 

Motamineral), construção de pesqueiros e remoção de obstáculos submersos: 

Correcção da margem oeste (com a ajuda preciosa da 

Motamineral) 

1. Aspecto da margem oeste antes da intervenção das máquinas



2. Primeira fase de intervenções (correcção total da margem oeste e 

terraplanagem) 

 
 

 
 

 
 



3. Terceira fase de intervenções (cobertura com camada de terra arável 

e compactação): 

 
 

4. Quarta Fase de Intervenções (plantação de relvas sortidas: para 

evitar a erosão de Inverno, embelezar a paisagem e enriquecer o 

ecossistema) 

 

 



Construção de talude da margem oeste (graças à ajuda preciosa 

da Motamineral): para erigir a vedação. 

1. Aspecto do talude após a primeira intervenção: 

 

 

 
 



2. Teste à consistência do talude com poste de madeira: 

 

 
3.  Imagem recente do talude (após as chuvas fortes de Inverno): 

 



B. Edificação de vedação e portão.  

1. Vedação: Após diversos contactos com empresas especializadas, 

tendo em vista a obtenção do melhor orçamento, salvaguardando os 

padrões de qualidade exigidos, optou-se pela empresa FD Redes, de 

Gondomar, tendo a encomenda já sido feita. 

Especificações da vedação: 

Postes – Postes em madeira tratada (certificada) com 8cm de 

diâmetro e 3m de altura (penetração de 1m no solo); 

Rede – Ovelheira com 1,40m de altura; a esta rede juntaremos 2 

linhas de arame farpado, de forma a obter uma altura de 2,00m. 

2. Foi adquirido Portão com 3,5m de comprimento e 2m de altura 

(com espigões no topo) que está pronto a ser colocado. 

Aguardamos apenas a conclusão das obras do talude para organizar 

uma sessão de trabalho intensiva, de um fim-de-semana, para 

montagem da vedação e portão. 

C. Limpeza de matos, lixos e detritos. 

A limpeza de matos, lixos e detritos vários foi uma das actividades que mais 

ocupou os grupos de trabalho da APCF, nas inúmeras sessões de trabalho 

que foram realizadas aos fins-de-semana. 

1. Limpeza da margem sul (do braço menor do lago): 

 

 
 



 

 

 

 

 



Aspecto recente da margem sul do braço menor: 

 

 

Esta secção do lago, que tem condições excelentes para instalação de 

pesqueiros, carece ainda de pequenas intervenções com as escavadoras 

para regularização do terreno em alguns pontos. 



2. Limpeza da margem oeste (braço maior): 

 
Remoção de árvores queimadas 

 

 



Construção de barreira anti-erosão: 

 

 

 

 



D. Reflorestação, plantação de arbustos e plantas, requalificação 

paisagística e de habitats; 

Esta é, sem dúvida, uma área de intervenção fundamental neste projecto, 

contribuindo para o seu sucesso em vários domínios interligados: a) no 

aspecto paisagístico; b) no aspecto ecológico e ambiental; c) no aspecto 

da pesca desportiva à carpa; d) no combate à erosão derivada da chuva. 

Sempre que foi possível, em muitas das sessões de trabalho (dedicadas a 

limpeza de mato e a outras actividades), reservou-se uma parte da jornada 

para plantação de várias espécies autóctones de arbustos, relva, árvores e 

vegetação marginal na lagoa. 

1. Plantação de árvores autóctones 

Considerando os efeitos do incêndio ocorrido no braço maior (oeste) e 

as intervenções das máquinas, que levaram à perda de muitas árvores 

(eucaliptos e pinheiros), a A.P.C.F. espera, num futuro próximo, 

reflorestar esta margem com variadas espécies de árvores, incluindo: 

álamos, carvalhos, castanheiros, plátanos, amieiros, salgueiros, chorões 

e outras espécies nativas e regionais. Isso contribuirá, não só para 

proporcionar mais sombras, como para embelezar esta secção do ponto 

de vista paisagístico, enriquecendo o ecossistema terrestre e lacustre. 

 

 



Desde o início do protocolo que plantámos, na margem oeste, centenas de 

árvores, sendo que uma boa percentagem sobreviveu: 

 

Plantação de amieiros (Alnus Glutinosa) na margem oeste. Trata-se de uma 

espécie nativa ripícola, encontrada à beira de rios e lagos. Os seus efeitos são 

positivos para minorar os problemas derivados da acidez dos solos (presentes 

neste terreno – devido aos eucaliptos), visto que são fixadoras de nitrogénio. 

 

Uma pequena parte dos plátanos e álamos que foram plantados, à estaca, na 

margem oeste, sobretudo na parte superior. São árvores de crescimento rápido. 



 

Plantação de carvalhos, espécie já existente no terreno e que convém preservar. 

 



2. Plantação de vegetação marginal no lago (Iris pseudacorus) 

 

 

 
Efeito desejado: Aspecto desta espécie no seu estado pleno de crescimento, na 

primavera. Foto tirada num pequeno lago maduro, perto de Esposende. 



 
Foto tirada já em 2013, na margem oeste do lago Motamineral, que 

mostra a boa evolução das plantações de iris pseudacorus aí feitas. 

 
Banco de Tipha Latipholia (outra espécie de juncos muito vulgar) já existente 

na lagoa e no complexo da Motamineral.  

A existência deste tipo de plantas é extremamente valiosa, por várias razões: 

contribuem para consolidar as margens e evitam a erosão; funcionam como 

filtros naturais (de substâncias que escorrem para o lago através das chuvas); 

proporcionam habitats e refúgio para inúmeras espécies de invertebrados, 

batráquios e até peixes; conferem beleza e um aspecto natural ao lago. 

Por isso, continuaremos a plantar estas espécies e outras (como os “jarros”) 

nas margens da lagoa, em particular na margem oeste, de forma a proporcionar 

ao lago um aspecto maduro e natural. 



3. Evolução das relvas plantadas na margem oeste: 

 
Foto tirada já em 2013; a plantação de ervas sortidas não impediu 

alguns focos de erosão do talude, que serão corrigidos na época seca. 

 

 



E. Requalificação piscícola. 

O objectivo central da requalificação piscícola é desenvolver, neste local, as 

condições ideais para a prática de carp fishing, ao nível dos melhores 

padrões europeus, o que envolve a gestão técnica de diversos factores 

(como a alimentação natural, os parâmetros da água, o ph, etc). 

A requalificação piscícola passa, fundamentalmente, por a) conservar a 

colónia de achigãs já existente na lagoa, ainda vulnerável a pesca furtiva: b) 

efectuar um povoamento legal de exemplares seleccionados de carpa, 

oriundos de uma piscicultura francesa, o que está a ser tratado junto do 

ICNF (ver o requerimento em anexo); c) melhorar as condições do lago, em 

particular da água/ habitats/ vegetação, tendo em vista o desenvolvimento 

rápido e saudável dos peixes, poupando na sua alimentação. 

Entretanto, visto que o investimento é considerável para o orçamento da 

APCF (igual ou superior a 2.500 €), já foram contactadas dezenas de 

pisciculturas francesas, tendo em vista a escolha da que oferece as melhores 

condições, estando uma já na mira. 

No entanto, um dos aspectos mais importantes na correcta gestão piscícola 

de uma lagoa como esta é o conhecimento objectivo dos parâmetros da água 

(alcalinidade, oxigénio dissolvido, ph, etc), assim como a disponibilidade em 

alimentação natural (fitoplâncton, zooplâncton, invertebrados, moluscos, 

etc). 

Testes de ph à água: um factor decisivo em piscicultura 

Assim sendo, desde o início, efectuámos, de modo regular (quase em todas 

as visitas ao lago), diversos testes à alcalinidade e ao ph da água. 

Utilizámos testes de reagente líquido e cores. No Natal de 2012, chegámos a 

usar um aparelho electrónico profissional de medição de ph (decimal), que 

nos foi emprestado. 

A conclusão retirada é que a alcalinidade tem valores aceitáveis (acima de 

150 p.p.m), que podem explicar a constância de valores de ph registados. 

Isso terá a ver com a composição argilosa do leito. No entanto, o ph do lago 

é ácido (inferior a 7), o que talvez se deva ao facto de estar rodeado por 

diversas plantações de eucaliptos e pinheiros e às suas escorrências. 

Segundo estudos científicos que consultámos, essa hipótese é provável.  

Assim, nas medições efectuadas, o ph do lago oscilou, até hoje, entre 5 e 5,8, 

tendo raramente atingido o valor de 6 (no lago pequeno). No entanto, com 

os testes de reagente líquido o valor de ph situou-se sempre próximo de 5, 

raramente nos 5,5. Este problema não é dramático em piscicultura de 

carpas, havendo vários processos, usados, com sucesso, no estrangeiro, para 



corrigi-lo. Geralmente aplica-se calcário agrícola ou cal hidratada, em doses 

variáveis consoante a área do lago. Este lago exigiria à volta de 25 toneladas 

de calcário agrícola o que, de momento, é incomportável para a APCF. O 

tratamento com cal hidratada, sendo bem mais barato, embora de efeitos 

não tão duradouros, revelou-se uma solução sustentável financeiramente e 

por isso foi escolhido nesta fase. 

 

 

Nos inúmeros testes que efectuámos, desde o início de 2012, até hoje, 

infelizmente, os valores não se afastaram muito de 5/5,5, à excepção do lago 

mais pequeno que apresentou valores próximos de 6. O teste com aparelho 

electrónico, feito em todo o lago, e não apenas na margem, deu valores 

ligeiramente mais altos, próximos de 6. 

 

Teste efectuado a 1.500m da lagoa Motamineral, na lagoa de Alvarães, que 

deu valores excelentes em termos de ph. Este é mais um facto que nos levou 

a pensar que a acidez da água não decorre da composição do leito. 



 

Teste efectuado, em 03.03.2013, após a aplicação da primeira dose de cal 

hidratada no lago, espalhada apenas por uma secção do lago (1/6 da área 

total). Não se registou qualquer efeito negativo na colónia de achigãs. 

 

A lagoa possui achigãs de bom tamanho que devem ser preservados. 



F. Burocracia, processos administrativos, autorizações legais. 

1. O Processo de licenciamento da lagoa e obtenção de estatuto de 

ÁGUAS PARTICULARES – PESCA RESERVADA foi, graças à ajuda da 

Motamineral, concluído com sucesso, a 07 de Fevereiro de 2013, sem 

custos em taxas. As tabuletas previstas por lei já estão prontas e serão 

colocadas numa próxima oportunidade. 

2. Após várias consultas ao I.N.C.F. iniciou-se em Setembro de 2012 

(depois da assinatura do protocolo), de acordo com a lei, o pedido de 

autorização de povoamento do lago com carpas das melhores estirpes, 

importadas de pisciculturas francesas. Aguardamos a resposta do 

I.C.N.F. de forma a iniciar, com a antecedência devida, a encomenda de 

carpas. O requerimento encontra-se reproduzido em anexo. De resto, 

cumpre relevar que este projecto, do ponto de vista piscícola, está a 

ser acompanhado, de perto, por técnicos e engenheiros do I.C.N.F., 

com os quais mantemos estreitas e cordiais relações. 

G. Relações públicas, publicidade e acções de sensibilização junto das 

populações locais, em especial através da representação de juntas de 

freguesia, associações e clubes locais. 

1. Notícias saídas na imprensa a noticiar o protocolo: 

Diário do Minho, 30 de Julho de 2012 

 



Diário do Minho, 31 de Julho de 2013: 

 

Notícia saída na revista de pesca desportiva “Mundo da Pesca” (edição de 

Setembro de 2012): 

 



2. Publicidade, no website da APCF, ao protocolo celebrado com a 

Motamineral, havendo link para o web site da Motamineral 

(http://www.apcf.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=

60&Itemid=29) 

 

3. Iniciativas de sensibilização e relações públicas realizadas junto 

das populações locais e das Juntas de Freguesia (Alvarães, V. Punhe). 

A A.P.C.F. e a Coordenação do Grupo de Trabalho consideram esta área 

de intervenção da máxima importância para o sucesso do projecto. 

Obviamente, quando o lago estiver pronto para a prática do carp fishing, 

estão previstas diversas actividades abertas à comunidade, tal como se 

define no protocolo. Mas até lá muito se pode fazer. 

 

Contactos “pedagógicos” com a população local  

Ao longo dos primeiros meses de vigência do protocolo, no decurso das 

sessões de trabalho do lago, estabelecemos, informalmente, contactos 

com a população local. Aproveitámos a oportunidade para sensibilizar e 

esclarecer as pessoas, de forma humilde e dialogante, relevando o 

interesse do projecto para a Comunidade local, tendo em conta as suas 

valências ambientais e lúdicas. De um modo geral, o projecto foi bem 

acolhido. Também convidámos os locais a aderir à APCF e, dessa 

maneira, poderem vir a prestar colaboração na construção do lago.  

 

 
Uma situação informal de diálogo ocorrida diversas vezes e que foi 

aproveitada, sempre sem arrogância, para esclarecer e sensibilizar. 

http://www.apcf.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=29
http://www.apcf.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=29


Reunião com o Clube de Caçadores local e a Junta de Alvarães 

Em meados de Dezembro de 2012, a convite da srª Presidente da Junta 

de Freguesia de Alvarães, Dr.ª Cristina Jacques, teve lugar uma reunião 

de esclarecimento sobre o protocolo, em que estiveram presentes: 

A srª Presidente da Junta, o sr. Presidente da Associação de Caça e 

Pesca do Vale do Neiva – Alvarães (que gere a Zona de Caça 

Intermunicipal: Alvarães, Neiva, Vila de Punhe, Mujães e Barroselas), 

sr. Adriano Paço Pombal e o Coordenador do Grupo de Trabalho Lago 

(APCF), Pedro Martins. 

O objectivo da reunião passava por esclarecer o clube local acerca dos 

contornos do protocolo recentemente celebrado e estabelecer uma boa 

relação institucional e pessoal, tendo em vista a cooperação e o diálogo, 

sem prejuízo das cláusulas do protocolo. A reunião foi coroada de êxito e 

as relações com o Presidente do Clube e os caçadores locais são, neste 

momento, muito cordiais, visto que não há qualquer incompatibilidade 

entre o projecto da APCF e o exercício da caça nas redondezas.  

 

 
 

 



PRÓXIMAS INTERVENÇÕES PREVISTAS: 

- Colocação de tabuletas de sinalização de ÁGUAS PARTICULARES; 

- Conclusão das tarefas de limpeza de mato (braço menor);  

- Edificação da vedação (assim que o talude estiver pronto); 

- Conclusão do tratamento de correcção de ph; 

- Construção de um sistema de drenagem de águas pluviais, na margem 

oeste, de forma a evitar os efeitos da erosão aí verificados. 

- Candidatura a um programa de financiamento no âmbito do PRODER. 

- Continuação dos trabalhos de reflorestação (com árvores crescidas), 

plantação de vegetação marginal, melhoria e criação de habitats, etc;  

- Remoção de obstáculos submersos; 

- Organização da visita do Prof. Ronaldo Gomes Sousa, investigador 

especialista em ictiologia, do Departamento de Biologia da Escola de 

Ciências da Universidade do Minho, para aferir, com instrumentos 

apropriados, as condições do ecossistema e prestar aconselhamento 

científico; 

- Encomenda de carpas a uma piscicultura francesa (uma vez obtida a 

autorização do ICNF e da Direcção Geral de Veterinária). 

- Publicação de um artigo, na revista Mundo da Pesca, a relatar os 

progressos até agora realizados e relevando a enorme ajuda dada pela 

Motamineral. Edição de um vídeo sobre este tema a divulgar às Juntas de 

Freguesia e Motamineral. 

   

O Coordenador do Grupo de Trabalho, 

     Pedro Martins. 

    O Presidente da A.P.C.F., 

     Pedro Leitão. 

    Braga, 8 de Março de 2013 

 

 



ÚLTIMAS INTERVENÇÕES REALIZADAS NA LAGOA E NO ÂMBITO DO PROTOCOLO 

- Limpeza de matos/abertura de trilhos/ correcção e terraplanagem de margens no 

braço leste (braço menor) da lagoa; 

 

 

 



- Continuação dos trabalhos na vedação (incluindo colocação de 2ª linha de arame 

farpado – Julho e Setembro) 

 

 

 



- Conclusão da envolvente do portão principal e colocação de cadeado/tabuleta 

indicadora de propriedade privada 

 

 



- Continuação de plantação de sebe espinhosa no talude da vedação (a fim de reforçar 

a vedação) 

 

Publicação de artigos na imprensa escrita e on-line alusivos ao protocolo (ver anexo) 

- Artigo na revista “Mundo da Pesca”, nº 152, Outubro 2013, (“Protocolo APCF-

Motamineral – um sonho tornado realidade”); 

- Artigo na Digital Carp Magazine (em anexo); 

Próximas intervenções: 

- Implantação de segundo portão (braço leste/menor do lago) e finalização da 

vedação  

- Conclusão das aplicações de cal hidratada para corrigir o ph do lago 

- Encomenda das carpas de uma piscicultura francesa (visto que a autorização do ICNF 

foi finalmente conseguida) a fim de se fazer a sua introdução no lago, ou no fim deste 

ano, ou no início do próximo (2014). 

- Reunião com a câmara municipal de Viana do Castelo (para apresentar o projecto e 

solicitar algum apoio no domínio da reflorestação/fertilização) 

- Reunião com o novo presidente de junta de Alvarães (para apresentar o projecto)17 

de Outubro de 2013. 









 

 

RELATÓRIO DE INTERVENÇÕES NA LAGOA NORTE - MOTAMINERAL 

GRUPO DE TRABALHO LAGO – APCF 

Março de 2014 

 

 

Tendo em vista mais clareza e organização na estruturação do relatório, dividimos as 

áreas de intervenção, no âmbito da requalificação da lagoa, em seis categorias 

principais, a saber: 

A. Correcção de margens, construção de taludes e barreiras (com o auxílio da 

Motamineral), construção de pesqueiros e remoção de obstáculos submersos; 

B. Edificação de vedação e instalação de portão.  

C. Limpeza de matos, lixos e detritos; 

D. Reflorestação, plantação de arbustos e plantas, requalificação paisagística e de 

habitats; 

E. Requalificação piscícola; 

F. Burocracia, processos administrativos, autorizações legais; 

G. Relações públicas, publicidade e acções de sensibilização junto das populações 

locais, em especial através da representação das juntas de freguesia, associações, 

etc; 

O relatório não seguirá uma ordem estritamente cronológica, mas contemplará 

cada uma das áreas referidas atrás, sem prejuízo da planificação de objectivos em 

função da sua prioridade e sequência lógica. 



 

 

 

Mapa de profundidades da lagoa, da autoria do sócio Nigel Cave. 

A. Correcção de margens, construção de taludes e barreiras (com o auxílio da 

Motamineral), construção de pesqueiros e remoção de obstáculos submersos: 

INTERVENÇÕES NO BRAÇO MENOR (LESTE) 

 

Terraplanagem, abertura de trilho e correcção da margem no braço menor. 



CONTINUAÇÃO DOS TRABALHOS DE CORRECÇÃO DE MARGENS A LESTE 

 

 

3 de Novembro de 2013: abertura e terraplanagem manual de um pesqueiro no braço menor 

 

Aspeto do pesqueiro do canto sueste após a limpeza de matos e terraplanagem 



Aspeto da margem do braço menor após a terraplanagem e limpeza de matos feita com a 

ajuda das escavadoras. 

Aspeto do pesqueiro principal do braço menor após a correcção da margem 

 

Construção do talude no limite sueste da propriedade, tendo em vista o nivelamento do 

terreno para a implantação dos postes e vedação neste sector leste dos limites do terreno 

da Motamineral.  



B. Edificação de vedação e portão (2º portão; secção do braço menor).  

Depois de terminada a vedação, portão e colocação de arame farpado na margem oeste, 

margem sul (até ao limite mostrado na foto em baixo) prosseguiu-se esta tarefa até ao 

canto sueste do terreno. 

 

RESULTADOS DA SESSÃO DE TRABALHO DO DIA 21.12.2013 

Implantação dos postes na secção sueste do terreno 

Montagem da vedação na secção sueste do terreno 

 

 



Deposição da gravilha para o parque de estacionamento 

Parque de estacionamento na margem principal (oeste) 

Implantação do 2º portão (acesso ao braço menor da lagoa) 

CONCLUSÃO DA VEDAÇÃO NO LIMITE SUESTE DO TERRENO 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A A.P.C.F. deve um agradecimento muito especial à Motamineral, pela ajuda dada 

neste projecto, em particular ao sr. Engº Valdemar Oliveira e a todos os 

funcionários da Motamineral que, além da sua competência técnica, têm 

manifestado uma simpatia e disponibilidade extraordinárias na colaboração com 

a A.P.C.F. 

 



D. Reflorestação, plantação de arbustos e plantas, requalificação 

paisagística e de habitats; 

Esta é uma área de intervenção fundamental no projecto, vital para o seu sucesso em vários 

domínios interligados: a) no aspecto paisagístico; b) no aspecto ecológico e ambiental; c) no 

aspecto da pesca desportiva à carpa (enriquecimento do ecossistema e criação de alimentação 

natural); d) no combate à erosão derivada da chuva e vento. 

Sempre que foi possível, em muitas das sessões de trabalho (dedicadas a limpeza de mato e a 

outras actividades), reservou-se uma parte da jornada para plantação de várias espécies 

autóctones de arbustos, relva, árvores e vegetação marginal na lagoa. 

 

- Apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo  

Após reuniões tidas com a Divisão de Recursos Naturais e com o Sr. Presidente, o Engº 

José Maria da Costa, a Câmara Municipal de Viana do Castelo manifestou a sua 

disponibilidade para apoiar a APCF, na medida das suas competências, mas em especial 

na componente da reflorestação e em outros aspetos relevantes, atendendo ao valor 

ambiental e turístico do projeto. Esta ajuda merece o agradecimento caloroso da APCF, 

visto que ainda há muito a fazer para alcançar o nível pretendido, em termos florestais e 

paisagísticos. 

Plantação de árvores e outras plantas autóctones 

A A.P.C.F. espera, num futuro próximo – e, com a ajuda competente da C.M. de Viana do 

Castelo, reflorestar o terreno da lagoa e as suas margens com variadas espécies de 

árvores, incluindo: carvalhos, castanheiros, plátanos, amieiros, salgueiros, e outras 

espécies nativas e regionais. Isso contribuirá, não só para proporcionar mais sombras, 

como para embelezar o terreno e as margens do lago, em termos paisagísticos, 

enriquecendo o ecossistema terrestre e lacustre e tornando a futura prática da pesca 

mais aprazível. 

 



 

Plantação de pinheiros mansos, oferecidos, gentilmente, pela C. M. de Viana do Castelo, 

com a ajuda do presidente da J. Freguesia de V. Punhe – a quem agradecemos toda a ajuda 

prestada -, no dia nacional da reflorestação da árvore autóctone, em novembro. 

 



 

 

 

Fotos tiradas em Março de 2014 que mostram a boa evolução das plantações de 

amieiros feitas em 2013. 



 

REFLORESTAÇÃO NA MARGEM OESTE E TERRENO ADJACENTE 

    

 



 

 

 

 

      



 

 

 

          

Espécies plantadas: amieiros, plátanos, bétulas, carvalhos, salgueiros, pinheiro 

manso. 

 



 

 

PLANTAÇÃO DA SEBE AO LONGO DO TALUDE OESTE (MARGEM PRINCIPAL) 

 

 

O trabalho de plantação dos arbustos da sebe tem sido efectuado, com 

regularidade, em 2013 e 2014. 

 



C. Limpeza de matos, lixos e detritos. 

A limpeza de matos, lixos e detritos vários foi uma das actividades que mais ocupou os 

grupos de trabalho da APCF, nas inúmeras sessões de trabalho que foram realizadas aos 

fins-de-semana. 

REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS SUBMERSOS DO LEITO DA LAGOA  

A foto mostra a quantidade de detritos vegetais que se extraiu de uma pequena 

área na margem do sector do braço mostrado na foto. Antes de ser possível praticar 

pesca à carpa em segurança o leito da lagoa terá de ser limpo da grande quantidade de 

árvores e arbustos que jazem no seu leito e em especial ao longo das margens. Esta é 

uma das tarefas prioritárias visto que estes restos vegetais (de australianas, pinheiros e 

eucaliptos) contribuem também para a acidificação da água. 

 

 

Remoção de uma árvore submersa 

 



REMOÇÃO DE AUSTRALIANAS OU ACÁCIAS (Acacia melanoxylon) 

Tendo em vista o controle desta espécie exótica e invasora, que tem impedido o 

desenvolvimento da vegetação autóctone neste terreno, praticamente em todas as sessões de 

trabalho se dedicou algum tempo a extrair, pela raíz, a maior quantidade possível de rebentos 

desta planta, que após a limpeza do terreno com escavadoras, começaram a ocupá-lo de novo. 

 

 

 

Outra técnica para provocar a morte das australianas. Progressivamente, iremos 

ocupar o terreno ocupado pelas australianas com flora autóctone. 



 

E. Requalificação piscícola. 

PROGRESSOS REALIZADOS ATÉ MARÇO 2014 

O objectivo central da requalificação piscícola é desenvolver, neste local, as condições 

ideais para a prática de carp fishing, ao nível dos melhores padrões europeus, o que 

envolve a gestão técnica de diversos factores (como a alimentação natural, os 

parâmetros da água, o ph, etc). 

A requalificação piscícola passa, fundamentalmente, por a) conservar a colónia de 

achigãs já existente na lagoa; b) efectuar um povoamento legal de exemplares 

seleccionados de carpa, oriundos de uma piscicultura francesa, havendo já autorização 

do ICNF e licenciamento adequado da DGAV, o que constituiu uma grande vitória 

para o projeto; c) melhorar as condições do lago, em particular da água/ habitats/ 

vegetação, tendo em vista o desenvolvimento rápido e saudável dos peixes, poupando na 

sua alimentação. 

No entanto, um dos aspectos mais importantes na correcta gestão piscícola de uma lagoa 

como esta é o conhecimento objectivo dos parâmetros da água (alcalinidade, oxigénio 

dissolvido, ph, etc), assim como a disponibilidade em alimentação natural (fitoplâncton, 

zooplâncton, invertebrados, moluscos, etc). 

 

Correcção do ph da água: um factor decisivo em piscicultura 

Assim sendo, desde o início, efectuámos, de modo regular (quase em todas as visitas ao 

lago), diversos testes à alcalinidade e ao ph da água. Utilizámos testes de reagente 

líquido e cores. No Natal de 2012, chegámos a usar um aparelho electrónico profissional 

de medição de ph (decimal), que nos foi emprestado. A conclusão retirada é que a 

alcalinidade tem valores aceitáveis (acima de 150 p.p.m), que podem explicar a 

constância de valores de ph registados. Isso terá a ver com a composição argilosa do 

leito. No entanto, constatámos, logo no início do protocolo, que o ph do lago era ácido 

(inferior a 7), o que talvez se devesse ao facto de estar rodeado por diversas plantações 

de eucaliptos e pinheiros e às suas escorrências. Segundo estudos científicos que 

consultámos, essa hipótese é provável. Em face deste diagnóstico estudámos diversos 

técnicas para resolver o problema, que não é dramático em piscicultura de carpas, 

havendo vários processos, usados, com sucesso, no estrangeiro, para corrigi-lo. 

Geralmente aplica-se calcário agrícola ou cal hidratada, em doses variáveis consoante a 

área do lago. Este lago exigiria à volta de 25 toneladas de calcário agrícola o que, de 

momento, é incomportável para a APCF. O tratamento com cal hidratada, sendo bem 

mais barato, embora de efeitos não tão duradouros, revelou-se uma solução sustentável 

financeiramente e por isso foi escolhido. Em 2013 e 2014 foram efectuadas diversas 

aplicações de cal hidratada, nas quantidades e com o intervalo temporal recomendável 

entre cada dose, de forma a não comprometer a fauna da lagoa. O tratamento foi um 

sucesso completo, não se tendo registado qualquer consequência na população dos 

achigãs, muito pelo contrário, parecem reproduzir-se e crescer cada vez melhor. 

 



APLICAÇÃO DE CAL HIDRATADA MISTURADA COM ÁGUA DO LAGO, EM 2013 E 2014 

 

 

 

 



Após os tratamentos realizados em 2013 e 2014 com 1,5 t de cal hidratada, 

constatou-se que o ph subiu para um nível aceitável. Fizeram-se testes na margem 

e no fundo do lago. 

Dispositivo concebido para recolher amostras de água ao nível do leito do lago e a 

qualquer nível de profundidade, a fim de medir o ph a diferentes profundidades.  

Teste efectuado em Março de 2014, com água recolhida do fundo, que comprova o 

sucesso do tratamento com cal hidratada na correcção da acidez da água. Antes do 

tratamento, chegámos a registar um valor de 4,5 na margem. 



ENRIQUECIMENTO DO ECOSSISTEMA DO LAGO E DAS MARGENS 

 

 

Avistamento de uma água pesqueira na lagoa, uma espécie extremamente rara. 



 

 

 

Após os tratamentos com cal hidratada e plantação de vegetação ripícola e marginal 

(juncos), o ecossistema do lago tem enriquecido a olhos vistos em termos de 

biodiversidade. 



 

 

 



 

 

 



F. Burocracia, processos administrativos, autorizações legais. 

- AUTORIZAÇÃO DE REPOVOAMENTO CONCEDIDA PELO ICNF/GOVERNO  

O início de 2014 foi coroado por uma série de vitórias da APCF em termos burocráticos!  

Ao fim de mais um ano de espera e de vários contactos e pedidos de 

esclarecimento ao ICNF, a APCF tomou conhecimento, em finais de 2013, que o 

parecer técnico e jurídico do ICNF havia sido favorável, depois do requerimento 

fundamentado (enviado em Setembro de 2012) ter sido apreciado e avaliado, em 

todas as suas implicações, por diversos engenheiros e juristas do ICNF, tendo sido 

produzidos diversos pareceres. 

A APCF recebeu, em Janeiro de 2014, a autorização superior do Sr. Secretário de 

Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural (em anexo), condição 

indispensável para accionar o licenciamento do repovoamento com carpas a nível da 

Direcção Geral da Alimentação e Veterinária (D.G.A.V.). Com efeito, conforme 

determina a lei portuguesa, o licenciamento e a monitorização do transporte e libertação 

dos peixes na lagoa serão conduzidos directamente no terreno, pela (D.G.A.V.). 

- TRAMITAÇÃO DO PROCESSO A NÍVEL DA D.G.A.V. 

Após obtenção da autorização, a A.P.C.F. desencadeou a tramitação necessária, a nível da 

D.G.A.V. para licenciar o repovoamento com carpas. Nessa sequência, o projeto de 

requalificação da A.P.C.F., a sua documentação e a própria lagoa foram avaliados por 

técnicos da D.G.AV.. Tendo sido produzidos pareceres positivos, à A.P.C.F. foi concedido, 

no final de Fevereiro de 2014, pela D.G.A.V, o estatuto de operadora e receptora 

licenciada de animais vivos, com o nº  V10625AK (ver anexo documental). Tal estatuto 

permite-lhe, de modo legal, encomendar e transportar carpas de uma piscicultura 

francesa devidamente licenciada e inscrita no sistema TRACES, um sistema informático 

que permite localizar, monitorizar e registar, pelas autoridades zoosanitárias, as 

transacções que envolvem animais vivos. De registar que a APCF e a lagoa já estão 

devidamente inscritas no sistema TRACES. Assim, a APCF tem, desde Fevereiro de 2014, 

toda a documentação necessária para poder repovoar a lagoa com as melhores estirpes 

de carpas francesas. 

Porém, visto que, por um lado, a piscicultura que iria fornecer as carpas para a A.P.C.F. 

ainda não estava registada no sistema TRACES e havia que seguir toda a tramitação 

necessária em França e como, por outro lado, os transportes de carpas só se podem fazer 

até Fevereiro (devido à temperatura), o repovoamento, por razões burocráticas e 

documentais, foi adiado para Novembro de 2014, apesar de todos os esforços 

desenvolvidos para tentar realizar o transporte no início de março. 

          

 



G. Relações públicas, publicidade e acções de sensibilização junto das populações locais, 

em especial através da representação de juntas de freguesia, associações e clubes locais. 

NOTÍCIAS SAÍDAS NA IMPRENSA DE PESCA DESPORTIVA: 

- Artigo saído no nº 152 da revista de pesca desportiva “Mundo da Pesca” (edição 

de Outubro de 2013): 

 

 

 

 



Artigo saído na revista digital, DIGITAL CARP MAGAZINE 



REUNIÕES E CONTACTOS TIDOS NO ÂMBITO DO PROJETO 

12 de Novembro de 2013 - Reunião com o responsável pela Divisão de Recursos 

Naturais da C.M. de Viana do Castelo, Engº José Paulo Vieira, com a presença do sr. 

Presidente da Junta de V. de Punhe, para apresentar oficialmente o projeto e para 

solicitar apoio e aconselhamento técnico no âmbito da reflorestação. 

22 de Novembro de 2013 -  Reunião com o Presidente da C.M. de Viana do Castelo, 

Engº José Maria Costa, para apresentar oficialmente o projeto e para solicitar os devidos 

apoios no âmbito da reflorestação e de possíveis apoios provenientes de projectos 

comunitários. Para o efeito foi elaborado um Dossier explicativo acerca do projeto que 

foi enviado ao Sr. Presidente. No decurso desta reunião, e após os esclarecimentos 

pedidos, o Sr. Presidente reconheceu o valor do projeto, pelo seu interesse ambiental e 

turístico, tendo manifestado o interesse de conhecer o local pessoalmente. 

03 de Fevereiro de 2014 - Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de 

Alvarães, Fernando Martins e com o Presidente da Associação de Caça e Pesca do Vale do 

Neiva (Alvarães), tendo em vista a celebração de um protocolo de cooperação entre as 

duas entidades. Como foi proposto nesta reunião, a A.P.C.F. elaborou uma proposta de 

protocolo que já foi enviada à ACPVN. 



FOTOS QUE ATESTAM A BOA EVOLUÇÃO DO PROJETO 



 

 

 

 

 

 



APÊNDICE DOCUMENTAL 

Autorização governamental concedida ao repovoamento, após parecer 

técnico postivo do ICNF: 







- Atribuição de nº de operador de animais pela DGAV 

 

 

 

 

 

 



O Coordenador do Grupo Lago – A.P.C.F. 

Pedro Miguel Martins 

Braga, 31 de Março de 2014 

Contactos: 

Email geral: apcf.geral@gmail.com 

Email Lago APCF: lago.apcf@gmail.com 

Site Oficial: http://www.apcf.pt 

Facebook Oficial: https://www.facebook.com/associacao.portuguesa.carp.fishing 

Instagram: http://instagram.com/apcarpfishing# 

Twitter: https://twitter.com/APCarpFishing 

Linked In: pt.linkedin.com/pub/ass-portuguesa-carp-fishing/82/6a2/b2/cs 

Youtube: http://www.youtube.com/user/apcarpfishing 
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IV Elementos das Concessões Mineiras 



Processo n.º: 450.10.04.01.012563.2017.RH1

Utilização n.º: L011639.2017.RH1

Início: 2017/08/11

Validade: 2022/08/11

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00033985

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500297231

Nome/Denominação Social* Motamineral - Minerais Industriais, S.A.

Idioma Português

Morada* rua de alvarães, nº2447

Localidade* alvarães

Código Postal 4900-200

Concelho* Viana do Castelo

Telefones 258777400

Fax 2587760166

Caracterização do(s) tratamento(s)

Nut III – Concelho – Freguesia Minho-Lima / Viana do Castelo / Alvarães

Longitude -8.73090

Latitude 41.62612

Ano de arranque 2005

Número de habitantes equivalentes (h. eq.) 18

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Domésticas Instalações sociais

Designação do ponto de rejeição Fossa Séptica seguida de Poço Absorvente

Meio Recetor Solo

Volume anual Descarregado (m3) 380.000

Sistema de Descarga Órgão de infiltração

Nut III – Concelho – Freguesia Minho-Lima / Viana do Castelo / Alvarães

Longitude -8.73090

Latitude 41.62612

Região Hidrográfica RH1 :: Minho e Lima

Bacia Hidrográfica 1194S :: Neiva e Costeiras entre o Lima e o Neiva

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Bom

1/4 -
L011639.2017.RH1



Condições Gerais

1ª A rejeição de águas residuais domésticas será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não
estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade
licenciadora.

2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.

3ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.

4ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

5ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

6ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

7ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

8ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

9ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

10ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.

11ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

12ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o estado
das águas.

13ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.

14ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas

1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser
comunicada à entidade licenciadora no prazo de cinco dias.

2ª O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar, com
vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de
defesa da saúde pública.

3ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.

4ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.

5ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático, bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação.

6ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima nunca inferior a 50 m de qualquer poço, furo, mina,
nascente ou similar, existente no local.

7ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

8ª O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua
realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades
competentes.

9ª O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento
dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e
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proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.

10ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de
utilização local.

11ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Submissão: 2018/03/13

Responsável pela submissão: valdemar oliveira (159459087)

Identificação do estabelecimento

Estabelecimento motamineral - alvarães (APA00039163)

Telefone 258777400

Morada apartado 8 alvarães

Código Postal 4905-200 - ALVARÃES

CAE Principal 08122 - Extração de argilas e caulino

Organização

Número de Identificação
Fiscal

500297231

Nome/Denominação Social Motamineral - Minerais Industriais, S.A.

Email vania.santos@mota-sc.com

País Portugal

Morada rua de alvarães, nº2447

Localidade alvarães

CAE Principal 08122 - Extração de argilas e caulino

CAE Secundário --

Enquadramento MIRR

Produtor de Resíduos

MIRR 2017 - motamineral - alvarães
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B - Fichas sobre Produção de resíduos

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

120105 (Aparas de matérias plásticas) 3.058000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário

Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A. (501741380)

(APA00039980) Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A.

Operação Quantidade enviada (toneladas)

D15 Armazenamento antes de uma das operações enumeradas de D1 a D14
(com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local
onde os resíduos foram produzidos)

3.058000

Transportador

Transportes Gonçalo Francisco, Lda (505421879)

(APA00343116) Transportes Gonçalo Francisco, Lda

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

130208 ((*) Outros óleos de motores, transmissões e
lubrificação)

2.220000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário

SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. (502006994)

(APA00164119) SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. - Sucursal Touguinhó

Operação Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

2.220000

Transportador

SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. (502006994)

(APA00164119) SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. - Sucursal Touguinhó

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

150102 (Embalagens de plástico) 0.059000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário

Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A. (501741380)

(APA00039980) Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A.

Operação Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.059000

Transportador

Transportes Gonçalo Francisco, Lda (505421879)

(APA00343116) Transportes Gonçalo Francisco, Lda

Código LER Quantidade Quantidade Quantidade Houve recolha de

MIRR 2017 - motamineral - alvarães
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produzida (toneladas) armazenada no início
do ano (toneladas)

armazenada no fim
do ano (toneladas)

resíduos

150202 ((*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo
filtros de óleo sem outras especificações), panos de
limpeza e vestuário de proteção, contaminados por
substâncias perigosas)

2.668000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário

Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A. (501741380)

(APA00039980) Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A.

Operação Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

2.668000

Transportador

Transportes Gonçalo Francisco, Lda (505421879)

(APA00343116) Transportes Gonçalo Francisco, Lda

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

150203 (Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza
e vestuário de proteção não abrangidos em 15 02 02)

2.348000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário

Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A. (501741380)

(APA00039980) Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A.

Operação Quantidade enviada (toneladas)

D15 Armazenamento antes de uma das operações enumeradas de D1 a D14
(com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local
onde os resíduos foram produzidos)

2.348000

Transportador

Transportes Gonçalo Francisco, Lda (505421879)

(APA00343116) Transportes Gonçalo Francisco, Lda

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

160107 ((*) Filtros de óleo) 0.227000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário

Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A. (501741380)

(APA00039980) Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A.

Operação Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.227000

Transportador

Transportes Gonçalo Francisco, Lda (505421879)

(APA00343116) Transportes Gonçalo Francisco, Lda

MIRR 2017 - motamineral - alvarães
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Submissão: 2018/03/13

Responsável pela submissão: valdemar oliveira (159459087)

Identificação do estabelecimento

Estabelecimento motamineral - alvarães (APA00039163)

Telefone 258777400

Morada apartado 8 alvarães

Código Postal 4905-200 - ALVARÃES

CAE Principal 08122 - Extração de argilas e caulino

Organização

Número de Identificação
Fiscal

500297231

Nome/Denominação Social Motamineral - Minerais Industriais, S.A.

Email vania.santos@mota-sc.com

País Portugal

Morada rua de alvarães, nº2447

Localidade alvarães

CAE Principal 08122 - Extração de argilas e caulino

CAE Secundário --

Enquadramento MIRR

Produtor de Resíduos

MIRR 2017 - motamineral - alvarães
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B - Fichas sobre Produção de resíduos

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

120105 (Aparas de matérias plásticas) 3.058000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário  

Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A. (501741380)

(APA00039980) Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A.

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

D15 Armazenamento antes de uma das operações enumeradas de D1 a D14
(com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local
onde os resíduos foram produzidos)

3.058000
 

Transportador  

Transportes Gonçalo Francisco, Lda (505421879)

(APA00343116) Transportes Gonçalo Francisco, Lda

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

130208 ((*) Outros óleos de motores, transmissões e
lubrificação)

2.220000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário  

SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. (502006994)

(APA00164119) SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. - Sucursal Touguinhó

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

2.220000
 

Transportador  

SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. (502006994)

(APA00164119) SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. - Sucursal Touguinhó

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

150102 (Embalagens de plástico) 0.059000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário  

Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A. (501741380)

(APA00039980) Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A.

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.059000
 

Transportador  

Transportes Gonçalo Francisco, Lda (505421879)

(APA00343116) Transportes Gonçalo Francisco, Lda

 

Código LER Quantidade Quantidade Quantidade Houve recolha de
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produzida (toneladas) armazenada no início
do ano (toneladas)

armazenada no fim
do ano (toneladas)

resíduos

150202 ((*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo
filtros de óleo sem outras especificações), panos de
limpeza e vestuário de proteção, contaminados por
substâncias perigosas)

2.668000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário  

Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A. (501741380)

(APA00039980) Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A.

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

2.668000
 

Transportador  

Transportes Gonçalo Francisco, Lda (505421879)

(APA00343116) Transportes Gonçalo Francisco, Lda

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

150203 (Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza
e vestuário de proteção não abrangidos em 15 02 02)

2.348000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário  

Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A. (501741380)

(APA00039980) Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A.

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

D15 Armazenamento antes de uma das operações enumeradas de D1 a D14
(com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local
onde os resíduos foram produzidos)

2.348000
 

Transportador  

Transportes Gonçalo Francisco, Lda (505421879)

(APA00343116) Transportes Gonçalo Francisco, Lda

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

160107 ((*) Filtros de óleo) 0.227000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário  

Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A. (501741380)

(APA00039980) Carmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A.

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.227000
 

Transportador  

Transportes Gonçalo Francisco, Lda (505421879)

(APA00343116) Transportes Gonçalo Francisco, Lda
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Submissï¿½ 2020/04/02

Responsï¿½l pela submissï¿½ Motamineral - Minerais Industriais, S.A. (500297231)

Identificação do estabelecimento

Estabelecimento motamineral - alvarães (APA00039163)

Telefone 258777400

Morada apartado 8 alvarães

Código Postal 4905-200 - ALVARÃES

CAE Principal 08122 - Extração de argilas e caulino

Organização

Número de Identificação
Fiscal

500297231

Nome/Denominação Social Motamineral - Minerais Industriais, S.A.

Email motamineral@mota-sc.com

País Portugal

Morada rua de alvarães, nº2447

Localidade VIANA DO CASTELO

CAE Principal 08122 - Extração de argilas e caulino

CAE Secundário --

Enquadramento MIRR

Produtor de Resíduos
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B - Fichas sobre Produção de resíduos

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

120101 (Aparas e limalhas de metais ferrosos) 63.707000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário  

CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS, S.A. (500111553)

(APA00038928) CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS S.A.

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R4 Reciclagem/recuperação de metais e compostos metálicos 63.280000
 

Transportador  

CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS, S.A. (500111553)

Estabelecimento não definido

 

Destinatário  

Metalcamp Unipessoal, Lda. (513639608)

(APA00776203) Metalcamp Unipessoal, Lda.

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.427000
 

Transportador  

Transportes Mouritano, Lda (507438060)

Estabelecimento não definido

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

130208 ((*) Outros óleos de motores, transmissões e
lubrificação)

1.653000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário  

SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. (502006994)

(APA00164119) SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. - Sucursal Touguinhó

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R12 Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações
enumeradas de R1 a R11

1.653000
 

Transportador  

SAFETYKLEEN PORTUGAL-Solventes e Gestão de Resíduos, S.A. (502006994)

Estabelecimento não definido

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

160117 (Metais ferrosos) 12.012000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário  

CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS, S.A. (500111553)
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(APA00038928) CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS S.A.

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R12 Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações
enumeradas de R1 a R11

12.012000
 

Transportador  

CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS, S.A. (500111553)

Estabelecimento não definido

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

160118 (Metais não ferrosos) 1.282000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário  

CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS, S.A. (500111553)

(APA00038928) CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS S.A.

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R12 Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações
enumeradas de R1 a R11

1.282000
 

Transportador  

CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS, S.A. (500111553)

Estabelecimento não definido
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ESTADO Concluída (certificado de receção)

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde à GAR vigente, aceda a 
'https://siliamb.apambiente.pt' e no link 'Consultar 
Documentos',indique o código do documento e de verificação 
apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO PT20200525224679

CÓDIGO VERIFICAÇÃO 19c9a4d592c82c07

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, ficando 
ciente que a prestação de informações falsas é punível nos termos gerais da lei penal.

PÁG. 
/1 1

NIF/NIPC 500297231

ORGANIZAÇÃO Motamineral - Minerais Industriais, S.A.

ESTABELECIMENTO motamineral - alvarães (APA00039163)

MORADA apartado 8 alvarães

LOCALIDADE ALVARÃES

CÓDIGO POSTAL 4905-200

 CONCELHO Viana do Castelo

 NOTA DE VALIDAÇÃO Validação efetuada eletronicamente pelo produtor/detentor do resíduo. Guia válida para circulação.

 

 DESIGNAÇÃO

 QUANTIDADE (KG)

 CÓDIGO LER

 OPERAÇÃO

N.º ORDEM NIF/NIPC ORGANIZAÇÃO MATRÍCULA DATA INÍCIO TRANSPORTE HORA INÍCIO TRANSPORTE

1 504597043 Sambiental - Limpeza de Saneamento, Lda. 77-PM-71 2020/05/25 16:40

 NIF/NIPC 504597043

 ORGANIZAÇÃO Sambiental - Limpeza de Saneamento, Lda.

 ESTABELECIMENTO Sambiental - Limpeza de Saneamento, Lda.- Meadela (APA00719003)

 MORADA Polo Industrial da Meadela

 LOCALIDADE Viana do Castelo

 CÓDIGO POSTAL 4900-021

 CONCELHO Viana do Castelo

 -GARe GUIA ELETRÓNICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESÍDUOS

 PRODUTOR/DETENTOR

 RESÍDUO

DADOS ORIGINAIS DADOS FINAIS/CORRIGIDOS

Resíduos de limpeza de esgotos Resíduos de limpeza de esgotos

7940,0 (sete toneladas e novecentos e quarenta quilos) 7940,0 (sete toneladas e novecentos e quarenta quilos)

200306 - Resíduos da limpeza de esgotos 200306 - Resíduos da limpeza de esgotos

R13 - Armazenamento de resíduos destinados a uma das 
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos)

R13 - Armazenamento de resíduos destinados a uma das 
operações enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do 
armazenamento temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos)

 TRANSPORTADOR

 OPERADOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS
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[Page #]

Susana Marques

De: João Mamede [joao.mamede@apambiente.pt]
Enviado em: sexta-feira, 15 de setembro de 2017 12:53
Para: CAlmeida@recurso.com.pt
Cc: Maria José Moura; 'Susana Marques'
Assunto: RE: EIA do projeto integrado de duas Concessões Mineiras - Pedido de elementos
Anexos: Recibo_DUC 516100001790145 DPI 00021 2017.pdf

Boa tarde Eng.ª Cláudia Almeida,  

Em resposta ao solicitado, em anexo remetem‐se os dados geográficos que dispomos para área definida no “Estudo 
de Impacte Ambiental para o projeto integrado de duas Concessões Mineiras designadas Alvarães e Bouça da 
Guelha”, no sistema de coordenadas ETRS89 PT‐TM06 (EPSG: 3763), assim como o respetivo recibo de pagamento. 

Relativamente aos elementos solicitados, importa referir o seguinte: 

 Em anexo remetem‐se os dados geográficos das captações subterrâneas e licenciadas na área de estudo.
Poderão existir outras captações privadas, que não estejam licenciadas, ou registadas nas bases de dados da
APA/ARH Norte;

 As captações subterrâneas de abastecimento público existente na área de estudo;

 Na área de estudo não existem perímetros de proteção de captações de abastecimento público;

 Em anexo remetem‐se os dados das pressões tópicas existentes.

De acordo com o cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais, não é disponibilizada informação sobre a 

titularidade das utilizações dos recursos hídricos. 

Estamos ao dispor para qualquer dúvida ou esclarecimento. 

Com os melhores cumprimentos, 

João Mamede 

Departamento de Planeamento e Informação 
Administração Regional Hidrográfica do Norte 

Rua Formosa n.º 254 
4049‐030 Porto | Portugal 
Telefone: (+351) 22 340 00 00 | Fax: (+351) 22 340 00 10 
joao.mamede@apambiente.pt 

Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 



[Page #]

Susana Marques

De: Susana Marques [smarques@recurso.com.pt]
Enviado em: sexta-feira, 18 de agosto de 2017 10:41
Para: 'arhn.geral@apambiente.pt'
Cc: 'CAlmeida@recurso.com.pt'; 'jmargalha@recurso.com.pt'; 'LCruz'
Assunto: EIA do projeto integrado de duas Concessões Mineiras - Pedido de elementos
Anexos: CM_Alvaraes-BoucaGuelha_localizacao.jpg

ControleControle: Destinatário Ler

'arhn.geral@apambiente.pt' Lida: 18-08-2017 12:09

'CAlmeida@recurso.com.pt'

'jmargalha@recurso.com.pt'

'LCruz'

Exmo. Sr. Presidente da APA / Administração da Região Hidrográfica do Norte I.P., 

A firma RECURSO, Lda. encontra-se a elaborar o Estudo de Impacte Ambiental para o projeto integrado de duas 
Concessões Mineiras designadas Alvarães e Bouça da Guelha.  

Este projeto localiza-se nas freguesias de Alvarães, Vila de Punhe e União das Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, 
no concelho de Viana do Castelo, e na freguesia de Fragoso no concelho de Barcelos (ver localização no mapa em 
anexo). 

Tendo em vista a caracterização da situação de referência solicitamos a disponibilização da seguinte informação 
para as freguesias de Alvarães, Vila de Punhe e União das Freguesias de Barroselas e Carvoeiro (concelho de Viana 
do Castelo) e para as freguesias de Fragoso e União das Freguesias de Durrães e Tregosa (concelho de Barcelos): 
1. Captações de água subterrânea licenciadas (coordenadas, tipo, cota do terreno, profundidade final, caudal

extraído, uso, nível estático (NHE), nível da água no furo em extração (NHD) e posição dos ralos. 
2. Captações de água subterrânea para abastecimento público (caracterização e localização).
3. Perímetros de proteção para as captações subterrâneas.
4. Fontes de poluição dos recursos hídricos.

Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada, 

Com os melhores cumprimentos, 

Susana Marques 
_________________________________________________ 
Recurso – Estudos e Projectos de Ambiente e Planeamento Lda. 
tel. 234 426 040 
telm. 91 744 02 61 
8º 39' 4.90"W, 40º 38' 33.25"N 

http://recurso.com.pt/ A 



N Tipo 
Volume anual 

(m3) 
Profundidade 

(m) 
Ano de 

execução 
Finalidade Uso 

1 Furo vertical 220,0 80,0 1997 Rega e fins domésticos Particular 
2 Furo vertical - 100,0 1998 Fins domésticos Particular 
3 - - 100,0 2007 Rega Particular 
4 - - 100,0 2007 Rega Particular 
5 - - 100,0 2007 Rega Particular 
6 Poço 500,0 10,0 2009 Rega e fins domésticos Particular 
7 Furo vertical 300,0 100,0 2009 Rega Particular 
8 Furo vertical - - 2010 Rega Particular 
9 Furo vertical - 100,0 2009 Rega Particular 
10 Furo vertical - - 2009 Rega Particular 
11 Poço - 6,0 1999 Rega Particular 
12 Poço - - 1980 Rega Particular 
13 Poço 100,0 6,0 1970 Rega Particular 
14 Poço 20,0 5,5 1970 Rega Particular 
15 Poço 30,0 6,0 1975 Rega Particular 
16 Poço 30,0 9,0 1970 Rega Particular 
17 Poço 25,0 9,0 1993 Rega Particular 
18 Poço 10,0 8,5 1992 Rega, outra Particular 
19 Poço - 13,0 1989 Rega Sem uso 
20 Poço 7,0 7,0 1940 Rega Particular 
21 Poço 20,0 11,0 1993 Rega Particular 
22 Poço - 8,0 - Outra Particular 
23 Poço 500,0 7,0 1960 Rega Particular 
24 Poço 500,0 8,0 1954 Rega Particular 
25 Poço 6,0 6,5 1973 Rega Particular 
26 Poço 20,0 6,5 2002 Rega Particular 
27 Poço 800,0 8,0 1962 Rega Particular 
28 Poço 200,0 7,0 1970 Rega Coletivo 
29 Poço 4,0 6,5 1996 Rega Particular 
30 Poço 60,0 5,0 1970 Rega, outra Particular 
31 Poço 100,0 6,0 1982 Rega Particular 
32 Poço 500,0 7,0 1954 Rega Particular 
33 Poço 100,0 6,0 1976 Rega Particular 
34 Poço - 9,0 - Rega, outra Particular 
35 Poço 6,0 16,0 2006 Rega Particular 
36 Poço - 4,0 1980 Rega Sem uso 
37 Poço 12,0 6,5 1984 Rega Particular 
38 Poço - 7,5 2005 Rega Particular 
39 Poço - 7,0 1970 Rega Sem uso 
40 Poço - 7,0 - Rega Coletivo 
41 - - - - Rega - 
42 Poço 144,0 5,0 - Rega Particular 
43 Poço 8,0 7,0 1970 Rega, outra Particular 
44 Poço 140,0 7,0 1980 Rega Particular 
45 Poço 60,0 7,0 1970 Rega Particular 
46 Poço 120,0 5,5 1986 Rega - 
47 Poço - 6,0 1960 Rega Particular 
48 - - - - Rega - 
49 Poço 140,0 6,0 1997 Rega Particular 
50 Poço - 7,5 - Rega Particular 
51 Poço 20,0 6,0 1970 Rega Particular 
52 Poço 20,0 10,0 1977 Rega Particular 
53 Poço 130,0 130,0 1972 Rega Particular 
54 Poço 20,0 8,0 1972 Rega Particular 
55 Poço 50,0 7,0 1970 Rega, outra Particular 
56 Poço 10,0 7,0 1970 Rega Particular 



N Tipo 
Volume anual 

(m3) 
Profundidade 

(m) 
Ano de 

execução 
Finalidade Uso 

57 Poço 10,0 8,0 1990 Rega, outra Particular 
58 Poço 40,0 - 1970 Rega Particular 
59 Furo vertical 100,0 15,0 1970 Rega Particular 
60 Furo vertical 120,0 101,0 2004 Rega Particular 
61 Poço - 13,0 1970 Rega Sem uso 
62 Poço 450,0 10,0 1940 Rega Particular 
63 Poço 14,0 5,5 1981 Rega, outra Particular 
64 Poço 500,0 8,0 1974 Rega Particular 
65 Poço 500,0 20,0 1970 Rega, outra Particular 
66 Poço 140,0 8,0 1985 Rega Particular 
67 Poço - 9,0 1968 Rega Particular 
68* Poço 120,0 8,0 1978 Rega Particular 
69 Furo vertical - 70,0 0 Rega, outra Particular 
70* Poço 50,0 7,0 1998 Rega Particular 
71 Poço 26,0 8,0 1983 Rega Particular 
72 Poço - 3,0 - Rega, outra Particular 
73* Furo vertical - 40,0 1988 Rega Sem uso 
74 Poço 990,0 8,0 1968 Rega Particular 
75* Furo vertical - 30,0 1975 Rega Sem uso 
76* Poço 10,0 15,0 1970 Rega Particular 
77* Furo vertical 450,0 75,0 1994 Rega Particular 
78* Poço 150,0 10,0 1997 Rega Particular 
79 Poço 100,0 9,0 1982 Rega Particular 
80 Poço 140,0 7,0 1970 Rega Particular 
81 Furo vertical 20,0 8,0 1975 Rega Particular 
82 Poço 100,0 10,0 1980 Rega Particular 
b Poço 50,0 11,0 1995 Rega Particular 
84 Poço 140,0 7,0 1979 Consumo humano, rega Particular 
85 Poço 140,0 7,0 1957 Rega Particular 
86 Poço 100,0 5,0 1991 Rega Particular 
87 Poço 140,0 8,0 1965 Rega Particular 
88 Poço 120,0 4,5 1984 Rega Particular 
89 Furo vertical 150,0 110,0 1999 Consumo humano Particular 
90 Poço 140,0 7,0 1979 Rega Particular 
91 Furo vertical 140,0 11,5 1979 Rega Particular 
92 Poço 10,0 8,0 1960 Rega Particular 
93 Poço - 7,0 1950 Rega Particular 
94* Poço 140,0 3,0 1975 Rega Particular 
95 Poço 14,0 13,0 1972 Rega Particular 
96 Poço 120,0 9,0 1976 Rega Particular 
97 Poço 140,0 7,0 1979 Rega Particular 
98 Poço 100,0 6,0 1950 Rega Particular 
99 Poço 2,0 10,0 1950 Rega Particular 
100 Poço 120,0 12,0 1986 Rega Particular 
101 Poço 140,0 5,5 1989 Rega Particular 
102 Poço 14,0 8,0 2000 Rega Particular 
103 Poço 100,0 11,0 2003 Rega Particular 
104 Poço 1200,0 4,5 2005 Rega Particular 
105 Poço 2300,0 5,0 2006 Rega Particular 
106 Poço 600,0 5,0 2004 Rega Particular 
107 Furo vertical 8,0 80,0 1991 Rega, outra Particular 
108 Poço 110,0 12,5 1983 Rega Particular 
109 Poço 100,0 8,5 1982 Rega Particular 
110 Furo vertical 30,0 8,0 1978 Rega Particular 
111 Poço 110,0 7,0 1974 Rega Particular 
112 Poço 90,0 9,5 1970 Rega Particular 
113 Poço 100,0 9,0 1993 Rega Particular 
114 Poço 200,0 7,0 1976 Rega Particular 



N Tipo 
Volume anual 

(m3) 
Profundidade 

(m) 
Ano de 

execução 
Finalidade Uso 

115 Poço 150,0 7,5 1994 Rega Particular 
116 Poço 90,0 8,0 1993 Rega Particular 
117 Furo vertical 100,0 60,0 1994 Rega Particular 
118 Poço 160,0 8,0 1975 Rega Particular 
119 Furo vertical - 43,0 2013 - Particular 
120 Poço 24,0 10,0 2013 Consumo Humano, rega Particular 
121* Furo vertical 1000,0 120,0 2011 Consumo Humano, rega Particular 
122 Furo vertical 71,0 100,0 2013 Rega Particular 
123 Furo vertical 900,0 120,0 2011 Rega Particular 
124 Furo vertical 350,0 100,0 2011 Rega Particular 
125 Furo vertical 350,0 100,0 2011 Rega Particular 
126 Furo vertical 330,0 60,0 2011 Rega Particular 
127 Furo vertical 800,0 100,0 2012 Rega Particular 
128 Furo vertical 475,0 101,0 2012 Rega Particular 
129 Furo vertical 1520,0 100,0 2012 Rega Particular 
130 Poço 1100,0 12,0 2012 Rega Particular 
131 Furo vertical 960,0 80,0 2012 Rega Particular 
132 Furo vertical 496,0 100,0 2014 Rega Particular 
133 Furo vertical 400,0 100,0 2013 Rega Particular 
134 Poço 600,0 10,0 2013 Rega Particular 
135 Furo vertical 400,0 100,0 2013 Rega Particular 
136 Furo vertical 464,0 100,0 2014 Rega Particular 
137 Furo vertical 1600,0 130,0 2013 Rega Particular 
138 Furo vertical 350,0 82,0 2015 Consumo Humano, rega Particular 
139 Furo vertical 900,0 140,0 2015 Rega Particular 
140 Poço - 15,0 2015 Rega Particular 
141 Furo vertical 960,0 100,0 2015 Rega Particular 
142 Poço 1000,0 10,0 2016 Rega Particular 
143 Furo vertical 400,0 82,0 2016 Rega Particular 
144 Furo vertical - 70,0 2016 Rega Particular 
145 Furo vertical 544,0 37,0 2016 Rega Particular 
146 Poço 250,0 12,0 2016 Rega Particular 
147 Furo vertical 1600,0 85,0 2016 Rega Particular 
148 Furo vertical 400,0 80,0 2017 Rega Particular 
149 Poço 22,0 4,5 2017 Rega Particular 
150 Furo vertical - 100,0 2017 Consumo Humano, rega Particular 
151 Poço - 12,0 2017 Rega Particular 
152* Poço 233,0 5,0 2017 Rega Particular 
153 Poço - 6,5 2017 Rega Particular 
154 Furo vertical - 100,0 2017 Rega Particular 
155* Furo vertical - 100,0 2017 Rega Particular 
156 Poço - 10,0 2017 Rega Particular 
157 Furo vertical 296,0 100,0 2017 Rega Particular 
158* Furo vertical 500,0 89,0 2017 Rega Particular 

Fonte: ARH-Norte (2017). 
Legenda: * captação na área das concessões mineiras.
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Elenco florístico 

Quadro 1 – Espécies da flora que ocorrem na área de estudo. 

FAMILIA ESPÉCIE NOME VULGAR 

HYPOLEPIDACEAE Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Feto ordinário, Feto fêmea das boticas, Feiteiro, Feto, Fento, Feto 
do monte 

PINACEAE Pinus pinaster Aiton Pinheiro bravo 
SALICACEAE Salix sp. Salgueiro 
BETULACEAE Alnus glutinosa (L.) Gaertner Amieiro 
FAGACEAE Quercus suber L. Sobreiro, Sobro, Chaparreiro, Chaparro, Soveriro 
FAGACEAE Quercus robur L. Carvalho roble, carv. Alvarinho, roble, carv. Comum 
ROSACEAE Rubus ulmifolius Schott Silva, Silva brava, silvado bravo, Silvas 
LEGUMINOSAE 
/FABACEAE 

Acacia dealbata LinK Acácia, acácia dealbada, mimosa 
Ulexsp. Tojo 

VITACEAE Vitis vinifera L. Parreira, Videira-europeia, Vinha, Vinha-brava 
MYRTACEAE Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto 
ERICACEAE Erica sp. Urzes 

GRAMINEAE / 
POACEA 

Stipa gigantea Link Bara, Baracejo 
Arundo donax L. cana 
Pragmites australis Caniço 
Lolium rigidum Gaudin - 
Holcus mollis L. - 
Cortaderia selloana (Schult. & 
Schult.f.) Asch. & Graebn. 

Erva-das-pampas 

Quadro 1A – Espécies da flora que potencialmente ocorrem na área de estudo (adaptado do sítio da Flora-On). 

Resultados de 
pesquisa Flora-On: 316 taxa 

Data de consulta: 31/10/2018 

Território: Portugal Continental 

Citação: 

J.Lourenço, P.V.Araújo. 2018. Quadrícula NG20 - elenco florístico. Flora-On: Flora de Portugal 
interactiva. Sociedade Portuguesa de Botânica. 
Recurso em http://www.flora-on.pt/#1ng20. 
Acedido em 31/10/2018 

Pesquisa realizada: Quadrícula NG20 
Colaboradores que 
forneceram dados: 

J.Lourenço, P.V.Araújo 

Família Taxon 
Grau de endemismo / 

naturalidade 
Anexos DL 
49/2005 

Amaranthaceae Amaranthus blitoides Introduzida / Exótica 
Amaranthaceae Amaranthus blitum subsp. emarginatus Introduzida / Exótica 
Amaranthaceae Amaranthus deflexus Introduzida / Exótica 
Amaranthaceae Amaranthus hybridus Introduzida / Exótica 
Amaranthaceae Chenopodium album Inexistente 
Amaranthaceae Chenopodium ambrosioides Introduzida 
Amaryllidaceae Allium triquetrum Autóctone 
Amaryllidaceae Narcissus triandrus subsp. triandrus Autóctone / Endémica da PI Anexo IV 
Apiaceae Angelica sylvestris Autóctone 
Apiaceae Apium nodiflorum Autóctone 
Apiaceae Carum verticillatum Autóctone 
Apiaceae Chaerophyllum temulum Autóctone 
Apiaceae Daucus carota subsp. carota Autóctone 
Apiaceae Foeniculum vulgare Autóctone 
Apiaceae Heracleum sphondylium 
Apiaceae Oenanthe crocata Autóctone 
Apiaceae Peucedanum lancifolium Autóctone 
Apocynaceae Vinca major subsp. major Introduzida / Exótica 
Araceae Arum italicum subsp. italicum Autóctone 
Araceae Lemna minor Autóctone 
Araceae Zantedeschia aethiopica Introduzida / Exótica 
Araliaceae Hedera hibernica Autóctone 
Asparagaceae Polygonatum odoratum Autóctone 
Asparagaceae Ruscus aculeatus Autóctone Anexo V 
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Família Taxon 
Grau de endemismo / 

naturalidade 
Anexos DL 
49/2005 

Aspleniaceae 
Asplenium adiantum-nigrum var. adiantum-
nigrum 

Autóctone 

Aspleniaceae Asplenium billotii Autóctone 
Aspleniaceae Asplenium onopteris Autóctone 
Aspleniaceae Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens Autóctone 
Aspleniaceae Ceterach officinarum subsp. officinarum Autóctone 
Asteraceae Andryala integrifolia Autóctone 
Asteraceae Arctotheca calendula Introduzida / Exótica 
Asteraceae Aster squamatus Introduzida / Exótica 
Asteraceae Bidens frondosa Introduzida / Exótica 
Asteraceae Calendula arvensis Autóctone 
Asteraceae Carduus pycnocephalus Introduzida 
Asteraceae Chamaemelum mixtum Autóctone 
Asteraceae Chamaemelum nobile Autóctone 
Asteraceae Cirsium filipendulum - 
Asteraceae Cirsium palustre Autóctone 
Asteraceae Cirsium vulgare Autóctone 
Asteraceae Coleostephus myconis Autóctone 
Asteraceae Conyza bilbaoana Introduzida / Exótica 
Asteraceae Conyza bonariensis Introduzida / Exótica 
Asteraceae Conyza canadensis Introduzida / Exótica 
Asteraceae Conyza sumatrensis Introduzida / Exótica 
Asteraceae Crepis capillaris - 
Asteraceae Dittrichia graveolens Autóctone 
Asteraceae Dittrichia viscosa subsp. viscosa Autóctone 
Asteraceae Erigeron karvinskianus Introduzida / Exótica 
Asteraceae Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum Autóctone 
Asteraceae Galactites tomentosus Autóctone 
Asteraceae Galinsoga parviflora Introduzida / Exótica 
Asteraceae Hypochaeris radicata Autóctone 
Asteraceae Lactuca virosa Autóctone 
Asteraceae Picris echioides Autóctone 
Asteraceae Picris hieracioides subsp. longifolia Autóctone / Endémica da PI 
Asteraceae Pseudognaphalium luteo-album Autóctone 
Asteraceae Senecio aquaticus - 
Asteraceae Senecio inaequidens Introduzida / Exótica 
Asteraceae Senecio lividus Autóctone 
Asteraceae Senecio sylvaticus Autóctone 
Asteraceae Senecio vulgaris Autóctone 
Asteraceae Sonchus asper 
Asteraceae Sonchus oleraceus Autóctone 
Asteraceae Tolpis barbata-sl Autóctone 
Betulaceae Alnus glutinosa Autóctone 
Betulaceae Corylus avellana Autóctone 
Blechnaceae Blechnum spicant subsp. spicant Autóctone 
Boraginaceae Echium rosulatum subsp. rosulatum Autóctone / Endémica da PI 
Boraginaceae Lithodora prostrata subsp. prostrata Autóctone 
Boraginaceae Myosotis laxa subsp. caespitosa Autóctone 
Boraginaceae Myosotis welwitschii Autóctone 
Boraginaceae Omphalodes nitida Autóctone / Endémica da PI 
Boraginaceae Pentaglottis sempervirens Autóctone 
Brassicaceae Capsella bursa-pastoris Autóctone 
Brassicaceae Cardamine hirsuta Autóctone 
Brassicaceae Coronopus didymus Introduzida / Exótica 
Brassicaceae Raphanus raphanistrum siubsp. raphanistrum Autóctone 
Brassicaceae Rorippa nasturtium-aquaticum Autóctone 
Brassicaceae Sinapis arvensis Autóctone 
Brassicaceae Sisymbrium officinale Autóctone 
Campanulaceae Campanula lusitanica subsp. lusitanica Autóctone 
Campanulaceae Jasione montana Inexistente 
Campanulaceae Wahlenbergia hederacea Autóctone 
Cannabaceae Humulus lupulus Autóctone 
Caprifoliaceae Lonicera periclymenum subsp. periclymenum Autóctone 
Caryophyllaceae Arenaria montana subsp. montana Autóctone 
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Família Taxon 
Grau de endemismo / 

naturalidade 
Anexos DL 
49/2005 

Caryophyllaceae Cerastium fontanum subsp. vulgare Autóctone 
Caryophyllaceae Cerastium glomeratum Autóctone 
Caryophyllaceae Corrigiola litoralis 
Caryophyllaceae Corrigiola telephiifolia 
Caryophyllaceae Illecebrum verticillatum Autóctone 
Caryophyllaceae Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum Autóctone 
Caryophyllaceae Polycarpon tetraphyllum 
Caryophyllaceae Sagina subulata Autóctone 
Caryophyllaceae Saponaria officinalis Autóctone 
Caryophyllaceae Silene gallica Autóctone 
Caryophyllaceae Silene laeta Autóctone 
Caryophyllaceae Silene latifolia Autóctone 
Caryophyllaceae Spergula arvensis Autóctone 
Caryophyllaceae Spergularia capillacea Autóctone / Endémica da PI 
Caryophyllaceae Stellaria media Autóctone 
Cistaceae Cistus psilosepalus Autóctone 
Cistaceae Halimium lasianthum subsp. alyssoides Autóctone 
Cistaceae Tuberaria guttata Autóctone 
Colchicaceae Merendera montana Autóctone 
Commelinaceae Tradescantia fluminensis Introduzida / Exótica 
Convolvulaceae Calystegia sepium subsp. sepium Autóctone 
Crassulaceae Crassula tillaea Autóctone 
Crassulaceae Umbilicus rupestris Autóctone 
Cucurbitaceae Bryonia dioica Autóctone 
Cyperaceae Carex leporina Autóctone 
Cyperaceae Cyperus eragrostis Introduzida / Exótica 
Cyperaceae Cyperus esculentus Autóctone 
Cyperaceae Isolepis fluitans Autóctone 
Davalliaceae Davallia canariensis Autóctone 
Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum subsp. aquilinum Autóctone 
Dioscoreaceae Tamus communis Autóctone 
Dryopteridaceae Dryopteris affinis 
Dryopteridaceae Polystichum setiferum Autóctone 
Ericaceae Arbutus unedo Autóctone 
Ericaceae Calluna vulgaris Autóctone 
Ericaceae Daboecia cantabrica Autóctone 
Ericaceae Erica arborea Autóctone 
Ericaceae Erica ciliaris Autóctone 
Ericaceae Erica cinerea Autóctone 
Ericaceae Erica umbellata var. umbellata Autóctone 
Ericaceae Erica umbellata 
Euphorbiaceae Chamaesyce maculata Introduzida / Exótica 
Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides Autóctone 
Euphorbiaceae Euphorbia peplus 
Euphorbiaceae Mercurialis ambigua Autóctone 
Fabaceae Acacia dealbata Introduzida / Exótica 
Fabaceae Acacia longifolia Introduzida / Exótica 
Fabaceae Acacia melanoxylon Introduzida / Exótica 
Fabaceae Adenocarpus lainzii Autóctone / Endémica da PI 
Fabaceae Cytisus scoparius subsp. scoparius Autóctone 
Fabaceae Cytisus striatus Autóctone 
Fabaceae Genista triacanthos Autóctone 
Fabaceae Lotus pedunculatus Autóctone 
Fabaceae Medicago lupulina Autóctone 
Fabaceae Medicago polymorpha Autóctone 
Fabaceae Melilotus indicus Autóctone 
Fabaceae Ornithopus compressus Autóctone 
Fabaceae Ornithopus perpusillus Autóctone 
Fabaceae Ornithopus pinnatus Autóctone 
Fabaceae Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum Autóctone 
Fabaceae Trifolium angustifolium Autóctone 
Fabaceae Trifolium arvense Inexistente 
Fabaceae Trifolium campestre Autóctone 
Fabaceae Trifolium cernuum Autóctone 
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Família Taxon 
Grau de endemismo / 

naturalidade 
Anexos DL 
49/2005 

Fabaceae Trifolium dubium Autóctone 
Fabaceae Trifolium glomeratum Autóctone 
Fabaceae Trifolium pratense subsp. pratense Autóctone 
Fabaceae Trifolium repens Inexistente 
Fabaceae Trifolium tomentosum Autóctone 
Fabaceae Ulex europaeus subsp. latebracteatus Autóctone / Endémica da PI 
Fabaceae Ulex europaeus subsp. europaeus Autóctone 
Fabaceae Ulex micranthus Autóctone / Endémica da PI 
Fabaceae Ulex minor Autóctone 
Fabaceae Vicia angustifolia Autóctone 
Fabaceae Vicia benghalensis Inexistente 
Fabaceae Vicia disperma Autóctone 
Fabaceae Vicia lutea subsp. lutea Autóctone 
Fabaceae Vicia sativa subsp. sativa Autóctone 
Fagaceae Castanea sativa Introduzida / Exótica 
Fagaceae Quercus robur Autóctone 
Fagaceae Quercus suber Autóctone 
Geraniaceae Erodium moschatum Autóctone 
Geraniaceae Geranium dissectum Autóctone 
Geraniaceae Geranium molle Autóctone 
Geraniaceae Geranium purpureum Autóctone 
Geraniaceae Geranium rotundifolium Autóctone 
Hydrocharitaceae Egeria densa Introduzida / Exótica 
Hypericaceae Hypericum humifusum Autóctone 
Hypericaceae Hypericum linariifolium Inexistente 
Hypericaceae Hypericum perforatum Inexistente 
Hypericaceae Hypericum undulatum Autóctone 
Iridaceae Iris pseudacorus Autóctone 
Juncaceae Juncus articulatus subsp. articulatus Autóctone 
Juncaceae Juncus bufonius Autóctone 
Juncaceae Juncus effusus subsp. effusus Autóctone 
Juncaceae Juncus heterophyllus Autóctone 
Juncaceae Luzula campestris Autóctone 
Lamiaceae Ajuga reptans Autóctone 
Lamiaceae Calamintha nepeta subsp. nepeta Autóctone 
Lamiaceae Clinopodium vulgare Autóctone 
Lamiaceae Lamium maculatum Autóctone 
Lamiaceae Lamium purpureum Autóctone 
Lamiaceae Lycopus europaeus Autóctone 
Lamiaceae Melissa officinalis Autóctone 
Lamiaceae Mentha suaveolens Autóctone 
Lamiaceae Prunella vulgaris Autóctone 
Lamiaceae Stachys arvensis Autóctone 
Lamiaceae Teucrium scorodonia Autóctone 
Lamiaceae Thymus caespititius Autóctone 
Lauraceae Laurus nobilis Autóctone 
Linaceae Linum bienne Autóctone 
Lythraceae Lythrum junceum Autóctone 
Lythraceae Lythrum salicaria Autóctone 
Malvaceae Lavatera cretica Autóctone 
Malvaceae Malva tournefortiana Autóctone 
Myrtaceae Eucalyptus globulus subsp. globulus Introduzida / Exótica 
Oleaceae Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia Autóctone 
Onagraceae Circaea lutetiana subisp. lutetiana Autóctone 
Onagraceae Epilobium lanceolatum Autóctone 
Orchidaceae Serapias lingua Autóctone 
Orobanchaceae Parentucellia viscosa Autóctone 
Osmundaceae Osmunda regalis Autóctone 
Oxalidaceae Oxalis corniculata Autóctone 
Oxalidaceae Oxalis pes-caprae Introduzida / Exótica 
Papaveraceae Chelidonium majus Autóctone 
Papaveraceae Fumaria capreolata Autóctone 
Phytolaccaceae Phytolacca americana Introduzida / Exótica 
Pinaceae Pinus pinaster Autóctone 
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Família Taxon 
Grau de endemismo / 

naturalidade 
Anexos DL 
49/2005 

Plantaginaceae Anarrhinum duriminium Autóctone / Endémica da PI 
Plantaginaceae Cymbalaria muralis subsp. muralis Autóctone / Endémica da PI 
Plantaginaceae Digitalis purpurea subsp. purpurea Autóctone 
Plantaginaceae Linaria spartea Autóctone 
Plantaginaceae Linaria triornithophora Autóctone / Endémica da PI 
Plantaginaceae Misopates orontium Autóctone 
Plantaginaceae Plantago coronopus Autóctone 
Plantaginaceae Plantago lanceolata Autóctone 
Plantaginaceae Plantago major subsp. intermedia Autóctone 
Plantaginaceae Veronica persica Autóctone 
Poaceae Agrostis curtisii Autóctone 
Poaceae Agrostis truncatula - 
Poaceae Anthoxanthum aristatum subsp. aristatum Autóctone 
Poaceae Avena barbata Inexistente 
Poaceae Brachypodium rupestre Autóctone 
Poaceae Briza maxima Autóctone 
Poaceae Briza minor Autóctone 
Poaceae Bromus hordeaceus Autóctone 
Poaceae Bromus sterilis Autóctone 
Poaceae Cortaderia selloana Introduzida / Exótica 
Poaceae Dactylis glomerata - 
Poaceae Digitaria sanguinalis Introduzida / Exótica 
Poaceae Echinochloa crus-galli Introduzida / Exótica 
Poaceae Glyceria declinata Autóctone 
Poaceae Holcus lanatus - 
Poaceae Lolium rigidum subsp. rigidum Autóctone 
Poaceae Micropyrum tenellum Autóctone 
Poaceae Molinia caerulea Autóctone 
Poaceae Panicum repens Autóctone 
Poaceae Paspalum dilatatum Introduzida / Exótica 
Poaceae Paspalum distichum Introduzida / Exótica 
Poaceae Phalaris arundinacea subsp. arundinacea Autóctone 
Poaceae Poa annua Autóctone 
Poaceae Polypogon maritimus Autóctone 
Poaceae Pseudarrhenatherum longifolium Autóctone 
Poaceae Setaria faberi Introduzida / Exótica 
Poaceae Setaria parviflora Introduzida / Exótica 
Poaceae Setaria verticillata Autóctone 
Poaceae Vulpia bromoides Autóctone 
Polygonaceae Fallopia convolvulus Autóctone 
Polygonaceae Polygonum arenastrum Autóctone 
Polygonaceae Polygonum aviculare Autóctone 
Polygonaceae Polygonum hydropiper Autóctone 
Polygonaceae Polygonum lapathifolium Autóctone 
Polygonaceae Polygonum persicaria Autóctone 
Polygonaceae Rumex acetosa subsp. acetosa Autóctone 
Polygonaceae Rumex acetosella subsp. angiocarpus Autóctone 
Polygonaceae Rumex conglomeratus Autóctone 
Polygonaceae Rumex crispus Autóctone 
Polygonaceae Rumex obtusifolius Autóctone 
Polygonaceae Rumex pulcher - 
Polypodiaceae Polypodium cambricum subsp. cambricum Autóctone 
Polypodiaceae Polypodium interjectum Autóctone 
Polypodiaceae Polypodium vulgare Autóctone 
Portulacaceae Portulaca oleracea - 
Potamogetonaceae Groenlandia densa Autóctone 
Potamogetonaceae Potamogeton polygonifolius Autóctone 
Primulaceae Anagallis arvensis subsp. arvensis Autóctone 
Primulaceae Anagallis arvensis Autóctone 
Primulaceae Asterolinon linum-stellatum Autóctone 
Primulaceae Primula acaulis subsp. acaulis Autóctone 
Proteaceae Hakea salicifolia Introduzida / Exótica 
Pteridaceae Anogramma leptophylla Autóctone 
Ranunculaceae Aquilegia vulgaris subsp. dichroa Autóctone 
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Família Taxon 
Grau de endemismo / 

naturalidade 
Anexos DL 
49/2005 

Ranunculaceae Ranunculus omiophyllus Autóctone  

Ranunculaceae Ranunculus repens Autóctone  

Ranunculaceae Ranunculus trilobus Autóctone  

Resedaceae Reseda media Autóctone  

Resedaceae Sesamoides purpurascens Autóctone  

Rhamnaceae Frangula alnus Autóctone  

Rosaceae Crataegus monogyna Autóctone  

Rosaceae Fragaria vesca subsp. vesca Autóctone  

Rosaceae Potentilla erecta Autóctone  

Rosaceae Pyrus cordata Autóctone  

Rosaceae Rosa squarrosa Autóctone  

Rosaceae Rubus ulmifolius var. ulmifolius Autóctone  

Rubiaceae Galium aparine -  

Rubiaceae Galium palustre -  

Rubiaceae Sherardia arvensis Autóctone  

Salicaceae Salix atrocinerea Autóctone  

Sapindaceae Acer pseudoplatanus Autóctone  

Scrophulariaceae Scrophularia auriculata subsp. auriculata Autóctone  

Scrophulariaceae Scrophularia scorodonia var. scorodonia Autóctone  

Scrophulariaceae Verbascum virgatum Autóctone  

Solanaceae Datura stramonium Introduzida / Exótica  

Solanaceae Solanum chenopodioides Introduzida / Exótica  

Solanaceae Solanum dulcamara Autóctone  

Solanaceae Solanum nigrum Autóctone  

Thymelaeaceae Daphne gnidium Autóctone  

Urticaceae Parietaria judaica Autóctone  

Urticaceae Urtica dioica Autóctone  

Urticaceae Urtica membranacea Autóctone  

Urticaceae Urtica urens Autóctone  

Valerianaceae Centranthus calcitrapae var. calcitrapae Autóctone  

Valerianaceae Centranthus ruber subsp. ruber Autóctone  

Verbenaceae Verbena officinalis Autóctone  

Violaceae Viola palustris subsp. palustris Autóctone  

Violaceae Viola riviniana Autóctone  

Woodsiaceae Athyrium filix-femina Autóctone  

Xanthorrhoeaceae Asphodelus lusitanicus var. ovoideus Autóctone / Endémica da PI  
Xanthorrhoeaceae Simethis mattiazzi Autóctone  
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Elenco faunístico 

Estatuto de conservação em Portugal, com base na legislação existente a nível nacional: 

Convenção de Berna 
Convenção sobre a Vida 

Selvagem e os Habitats 
Naturais na Europa 

Decreto-Lei 

n.º 316/89, de 22 

de setembro 

- ANEXO II – Espécies da fauna estritamente protegidas; 

- ANEXO III – Espécies da fauna protegidas. 

Convenção de Bona 
Convenção sobre a 

Conservação de 
Espécies Migradoras da 

Fauna Selvagem 

Decreto-Lei 

n.º 103/80, de 11 

de outubro 

- ANEXO I – Espécies migradoras ameaçadas; 

- ANEXO II - Espécies migradoras cujo estado e conservação é 

desfavorável. 

Diretivas Aves/ 

Habitat (DH) 

Decreto-Lei 

n.º 156- A/2013, 

de 8 de 

novembro, 

Decreto-Lei 

n.º 49/2005, de 24 

de fevereiro 

- ANEXO A-I - Espécies de aves de interesse comunitário cuja 

conservação requer a designação de zonas de proteção especial. 
- ANEXO A-II - Espécies de aves cujo comércio é permitido nas condições 

previstas na alínea a) do n.º 7 do artigo 11.º (Espécies constantes do 

anexo A-II, quando as aves tenham sido legalmente capturadas ou 
mortas ou legalmente adquiridas de outro modo). 

- ANEXO B-II - Espécies animais de interesse comunitário cuja 

conservação exige a designação de zonas especiais de conservação. 
- ANEXO B-IV - Espécies animais de interesse comunitário que exigem 

uma proteção rigorosa. 

- ANEXO B-V - Espécies animais de interesse comunitário cuja captura ou 
colheita na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de 

gestão. 

- ANEXO D - Espécies cinegéticas. 

Estatuto de conservação, apresentado no Livro Vermelho dos Vertebrados, de acordo com os 

critérios da UICN - União Internacional da Conservação da Natureza (2001): 

EX - EXTINTO Quando não restam quaisquer dúvidas que o último indivíduo morreu 

EW - EXTINTO na 

NATUREZA 

Quando o taxon é dado como sobrevivendo apenas em cultivo, cativeiro ou como uma 

população (ou populações) naturalizada fora da sua anterior área de distribuição 

CR - CRITICAMENTE 

em PERIGO 

Taxon enfrentando um risco de extinção na natureza extremamente elevado 

EN – EM PERIGO Taxon enfrentando um risco de extinção na natureza muito elevado 

VU - VULNERÁVEL Taxon enfrentando um risco de extinção na natureza elevado 

NT – QUASE 

AMEAÇADO 

Taxon que não se qualifica atualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou 

Vulnerável, sendo no entanto provável que lhe venha a ser atribuído uma categoria de 

ameaça num futuro próximo 

LC – POUCO 

PREOCUPANTE 

Taxon que não se qualifica como Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou Quase 

Ameaçado 

DD - INFORMAÇÃO 

INSUFICIENTE 

Taxon sobre o qual não há informação adequada para fazer uma avaliação direta ou indireta 

do seu risco de extinção, com base na sua distribuição e/ou estatuto da população 

NE - NÃO AVALIADO Taxon que ainda não foi avaliado pelos presentes critérios 

Os habitats preferenciais, presentes na área de estudo, identificados são os seguintes: 

F) Florestal

Fg) Floresta galeria / ribeirinha 

A) Agrícola

M) Matos

L) Lagoas

ART) Artificial; ART-P) Áreas de indústria extrativa / pedreiras 
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Quadro 2 – Espécies de AVES que potencialmente ocorrem na área de estudo. 

Família Espécie Nome vulgar 
Estatuto 

conserv 

Convenções 
DH Habitat 1 

BERNA BONA 

ANATIDAE Anas platyrhynchos  Pato-real LC III II D FG, L 

ACCIPITRIDAE Accipiter nisus  Gavião-da-europa LC II II A-I F, A, CM 

ACCIPITRIDAE Buteo buteo  
Águia-de-asa-redonda, 

milhafre real, milhafre 
LC II II - F 

ACCIPITRIDAE Milvus migrans  Milhafre-preto LC II II A-I F, FG 

FALCONIDAE Falco subbuteo  Ógea VU II II - F, FG, A, L, CM 

FALCONIDAE Falco tinnunculus Peneireiro-vulgar LC II II - A, CM, ART 

PHASIANIDAE Alectoris rufa  
Perdiz-comum, perdiz-

vermelha 
LC III - D A, M 

PHASIANIDAE Coturnix coturnix  Codorniz LC III II D A 

RALLIDAE Gallinula chloropus  Galinha-água LC III - D FG, L 

COLUMBIDAE Columba palumbus Pombo-torcaz LC - - D F 

COLUMBIDAE Streptopelia turtur  Rôla-comum, rõla-brava LC III - D CM, A, F, FG 

CUCULIDAE Cuculus canorus  Cuco LC III - - CM, FG 

TYTONIDAE Tyto alba  Coruja-das-torres  LC II - - ART, A, M 

STRIGIDAE Athene noctua  Mocho-galego LC II - - A, CM 

STRIGIDAE Otus scops  Mocho-de-orelhas DD II - - F, ART, FG 

APODIDAE Apus apus  Andorinhão-preto LC III - - ART 

ALCEDINIDAE Alcedo atthis  Guarda-rios LC II - A-I FG, L 

UPUPIDAE Upupa epops  Poupa LC II - - F, CM, A 

PICIDAE Dendrocopus major  Picapau-malhado-grande LC II - - F, M, FG 

PICIDAE Picus viridis  
Picapau-verde, peto-
verde 

LC II - - F 

ALAUDIDAE Melanocorypha calandra  
Calhandra-comum, 

calhandra-real 
NT II - A-I A 

ALAUDIDAE Galerida cristata  Cotovia-de-poupa LC III - - A 

ALAUDIDAE Lullula arborea  
Cotovia-pequena, 
cotovia-dos-bosques 

LC III - A-I F, M, A, CM 

ALAUDIDAE Alauda arvensis  Laverca LC III - - A, M 

HIRUNDINIDAE Riparia riparia  Andorinha-das-barreiras LC II - - FG, ART-P 

HIRUNDINIDAE Hirundo rustica  Andorinha-das-chaminés LC II - - ART, A, FG, L 

HIRUNDINIDAE Delichon urbica  Andorinha-dos-beirais LC II - - ART 

MOTACILLIDAE Anthus campestris  Petinha-dos-campos LC II - A-I A, M 

MOTACILLIDAE Motacilla flava  Alvéola-amarela LC II - - FG, L 

MOTACILLIDAE Motacilla cinerea  Alvéola-cinzenta LC II - - FG, A 

MOTACILLIDAE Motacilla alba  Alvéola-branca LC II - - FG, A 

TROGLODYTIDAE Troglodytes troglodytes  Carriça LC II - - FG, M, ART 

PRUNELLIDAE Prunella modularis  Ferreirinha-comum LC II - - M, F 

TURDIDAE Erithacus rubecula  Pisco, pisco-peito-ruivo LC II II - M, F 

TURDIDAE Luscinia megarhynchos  Rouxinol LC II II - M, FG 

TURDIDAE Phoenicurus ochrurus  
Rabirruivo, rabirruivo-

preto 
LC II II - F, A, ART 

TURDIDAE Saxicola torquata Cartaxo-comum LC II II - A, F, M 

TURDIDAE Turdus merula  Melro, melro-preto LC III II D A, F, CM, M, FG 

TURDIDAE Turdus viscivorus  Tordeia, tordoveia LC III - D CM, A, F, FG 

SYLVIIDAE Cisticola juncidis  Fuinha-dos-juncos LC II II - A, M 

SYLVIIDAE Hippolais polyglotta  Felosa-poliglota LC II II - F, FG, M 

SYLVIIDAE Sylvia atricapilla  
Toutinegra, toutinegra-
de-barrete-preto 

LC II II - A, F, FG 

SYLVIIDAE Sylvia hortensis  Toutinegra-real NT II II - F, A 

SYLVIIDAE Sylvia melanocephala  

Toutinegra-de-cabeça-

preta, toutinegra-dos-
valados 

LC II II - M, F, A 

SYLVIIDAE Phylloscopus bonelli 
Felosa-de-Bonelli, Felosa-

de-papo-branco 
LC II II - F 

AEGYTHALIDAE Aegithalos caudatus  Chapim-rabilongo LC III - - FG, F 
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Família Espécie Nome vulgar 
Estatuto 
conserv 

Convenções 
DH Habitat 1 

BERNA BONA 

PARIDAE Parus cristatus Chapim-de-poupa LC II - - F 

PARIDAE Parus ater 
Chapim-preto, CHAPIM-

carvoeiro 
LC II - - F 

PARIDAE Parus caeruleus Chapim-azul LC II - - F, FG 

PARIDAE Parus major Chapim-real LC II - - F, FG, M 

SITTIDAE Sitta europaea Trepadeira-azul LC II - - F 

CERTHIIDAE Certhia brachydactyla Trepadeira-comum LC II - - F, FG 

CORVIDAE Garrulus glandarius Gaio-comum LC - - D F 

CORVIDAE Pica pica Pega-rabuda LC II - D A 

CORVIDAE Corvus corone Gralha-preta LC - - D CM 

CORVIDAE Corvus corax Corvo NT III - - A 

STURNIDAE Sturnus unicolor Estorninho-preto LC II - - CM, F, A 

PASSERIDAE Passer domesticus Pardal-comum LC - - - ART 

PASSERIDAE Passer montanus Pardal-montês LC III - - A, CM 

FRINGILLIDAE Fringilla coelebs Tentilhão LC III - - F, CM 

FRINGILLIDAE Serinus serinus Chamariz, milheirinha LC II - - ART, F, FG, A 

FRINGILLIDAE Carduelis chloris Verdilhão LC II - - CM, A 

FRINGILLIDAE Carduelis carduelis Pintassilgo LC II - - F, CM 

FRINGILLIDAE Carduelis cannabina Pintarroxo LC II - - M 

EMBERIZIDAE Emberiza cirlus 
Escrevedeira-de-garganta-

preta, escrevedeira 
LC II - - CM, F 

Legenda: Habitat preferencial: F) Florestal; Fg) Floresta galeria / ribeirinha; A) Agrícola; M) Matos; L) Lagoas; ART) Artificial; ART-P) 
Áreas de indústria extrativa / pedreiras, CM) Compartimentado. 

Quadro 3 - Espécies de MAMÍFEROS que potencialmente ocorrem na área de estudo. 

Família Espécie Nome vulgar 
Estatuto 
conserv 

Convenções 
DH Habitat 1 

BERNA BONA 

ERINACEIDAE Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC III - - FG, L, A, F 

SORICIDAE Sorex granarius 
Musaranho-de-dentes-

vermelhos * 
DD III - - F, A, M 

SORICIDAE Crocidura russula 
Musaranho-de-dentes-
brancos, musaranho-

domestico 

LC III - - F, FG, L, M 

SORICIDAE Crocidura suaveolens 
Musaranho-de-dentes-
brancos-pequeno 

NE III - - F, FG 

TALPIDAE Talpa occidentalis Toupeira * LC - - - A, F 

LEPORIDAE Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo NT - - - M, CM, F,A 

LEPORIDAE Lepus capensis Lebre LC III - - A, F 

MURIDAE Arvicola sapidus Rata-de-água LC - - - FG, L 

MURIDAE Microtus lusitanicus Rato-cego LC - - - A, M 

MURIDAE Apodemus sylvaticus Rato-do-campo LC - - - F, M, FG 

MURIDAE Rattus rattus 
Ratazana-preta, rato-

preto 
LC - - - A, F, ART 

MURIDAE Rattus norvegicus 
Ratazana, ratazana-
castanha, ratazana de 

água 

NA - - - ART 

MURIDAE Mus domesticus Rato-caseiro LC - - - ART 

MURIDAE Mus spretus 
Ratinho-ruivo, rato-das-
hortas 

LC - - - A, F 

GLIRIDAE Eliomys quercinus Leirão, rato-dos-pomares DD III - - F, A, M 

CANIDAE Vulpes vulpes Raposa LC - - D F, M 

MUSTELIDAE Mustela nivalis Doninha LC III - - M, F, A 

MUSTELIDAE Mustela putorius Toirão DD III - B-V F, M, FG, A 

MUSTELIDAE Martes foina Fuinha LC III - - F, M 

MUSTELIDAE Meles meles Texugo LC III - - F, M, A 

VIVERRIDAE Genetta genetta Geneta LC III - B-V F, A 
Legenda: Habitat preferencial: F) Florestal; Fg) Floresta galeria / ribeirinha; A) Agrícola; M) Matos; L) Lagoas; ART) Artificial; ART-P) 
Áreas de indústria extrativa / pedreiras. 
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Notas: (*) Endemismo ibérico, (**) Endemismo europeu. 

Quadro 4 - Espécies de ANFÍBIOS que potencialmente ocorrem na área de estudo. 

Família Espécie Nome vulgar 
Estatuto 

conserv 

Convenções 
DH Habitat 1 

BERNA BONA 

SALAMANDRIDAE Salamandra salamandra 
Salamandra-de-pintas-

amarelas 
LC III - - F, FG 

SALAMANDRIDAE Triturus boscai * Tritão-de-ventre-laranja LC III - - FG, F 

SALAMANDRIDAE Triturus helveticus ** 
Tritão-palmado, tritão-

de-patas-espalmadas 
VU III - - FG, A 

SALAMANDRIDAE Triturus marmoratus ** Tritão-marmorado LC III - B-IV FG 

DISCOGLOSSIDAE Alytes obstreticans Sapo-parteiro LC - - B-IV F,FG 

DISCOGLOSSIDAE Discoglossus galganoi * 
Discoglosso, Rã-de-

focinho-pontiagudo 
NT II - 

B-II, 

B-IV 
FG, L 

BUFONIDAE Bufo bufo Sapo LC - - - FG, F, M, A, L 

BUFONIDAE Bufo calamita ** Sapo-corredor LC - - B-IV A 

RANIDAE Rana iberica * Rã-ibérica LC - - B-IV FG, L 

RANIDAE Rana perezi Rã-verde LC - - B-IV FG, L 
Legenda: Habitat preferencial: F) Florestal; Fg) Floresta galeria / ribeirinha; A) Agrícola; M) Matos; L) Lagoas; ART) Artificial; ART-P) 
Áreas de indústria extrativa / pedreiras. 
Notas: (*) Endemismo ibérico, (**) Endemismo europeu. 

Quadro 5 - Espécies de RÉPTEIS que potencialmente ocorrem na área de estudo. 

Família 
Espécie Nome vulgar 

Estatuto 

conserv 

Convenções 
DH Habitat 1 

BERNA BONA 

ANGUIDAE Anguis fragilis Licranço, cobra-de-vidro LC III - - FG, M, F 

LACERTIDAE Lacerta lepida Sardão, lagarto LC II - - M, A, F 

LACERTIDAE Podarcis bocagei * Lagartixa-de-Bocage LC III - - M, A, FG 

LACERTIDAE Podarcis hispanica Lagartixa, lagartixa-ibérica LC III - B-IV ART, F, FG, M, A 

LACERTIDAE Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato LC III - - F, M 

COLUBRIDAE Elaphe scalaris  ** 
Cobra-de-escada, 
riscadinha, cobra-riscada 

LC III - - M, F 

COLUBRIDAE Malpolon monspessulanus Cobra-rateira LC III - - F, M, A, CM 

COLUBRIDAE Natrix maura Cobra-de-água-viperina LC III - - FG, L 

COLUBRIDAE Natrix natrix Cobra-de-água-de-colar LC III - - FG, L, M 
Legenda: Habitat preferencial: F) Florestal; Fg) Floresta galeria / ribeirinha; A) Agrícola; M) Matos; L) Lagoas; ART) Artificial; ART-P) 
Áreas de indústria extrativa / pedreiras. 
Notas: (*) Endemismo ibérico, (**) Endemismo europeu. 
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