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1.  Equipa técnica 

Este Relatório de Participação Pública foi elaborado no âmbito do alargamento do Futuro 

Sustentável – Plano Estratégico de Ambiente do Grande Porto – nos municípios integrantes 

da Grande Área Metropolitana do Porto e aos municípios de Oliveira de Azeméis e Vale de 

Cambra, promovido pela Junta Metropolitana do Porto e suportado tecnicamente pela 

Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, em parceria com a 

EDV Energia – Agência de Energia do Entre Douro e Vouga. 

 

Equipa técnica envolvida no Futuro Sustentável – Plano Estratégico de Ambiente do Grande 

Porto: 

 

Coordenação técnica do projecto Pedro Macedo [pamacedo@intervirmais.pt] 

Apoio executivo  Marta Macedo  [mlmacedo@intervirmais.pt] 

Comunicação e Participação Pública  Marta Pinto [mspinto@intervirmais.pt] 

Equipas sectoriais:   

Coordenação Pedro Santos [pedro.santos@edvenergia.pt] 

 Cândida Rocha  Água 

 César Silva 

Coordenação Conceição Almeida [cmalmeida@esb.ucp.pt] Educação para o 

Desenvolvimento 

Sustentável 
 Inês Neto 

Coordenação Pedro Santos [pedro.santos@edvenergia.pt] 

 Luisana Carvalho  
Mobilidade e 

Qualidade do Ar 
 César Silva  

Coordenação Isabel Matias [isabel.matias@mail.telepac.pt] 
Ordenamento do 

Território, Espaços 

Verdes e Áreas 

Naturais 
 Pascal Pereira  

Apoio na Cartografia  Luís Nuno Quental  

 

 

Escola Superior de Biotecnologia 

Rua Dr. António Bernardino de Almeida 

4200-072 Porto 

Tel.: + 351 22 558 00 32 

Fax: + 351 22 509 03 51 

contacto@futurosustentavel.org 

http://www.futurosustentavel.org 
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2. Introdução 

O Plano Estratégico de Ambiente do Grande Porto  – conhecido abreviadamente como 

Futuro Sustentável – é um processo através do qual as autarquias trabalham em parceria 

com os demais agentes locais e regionais na elaboração e implementação de um Plano de 

Acção de modo a proteger o ambiente, promover a sustentabilidade ao nível local e 

intermunicipal e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. 

Iniciado em 2003, foi inicialmente promovido pela LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de 

Gestão de Resíduos do Grande Porto, com dinamização por parte de todas as autarquias  

que constituíam o Grande Porto (Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de 

Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia). A equipa técnica externa que apoiou 

a LIPOR na concepção, planeamento e concretização do projecto foi o Grupo de Estudos 

Ambientais da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. 

O Plano de Acção do Futuro Sustentável – Fase 1, que constituiu o culminar de três anos de 

trabalho contínuo de participação pública e de componente técnica, foi concluído em 2006. 

O Futuro Sustentável foi premiado pela prestigiada instituição internacional ICLEI 

(International Council for Local Environmental Activities), que distinguiu a natureza inovadora 

do projecto seleccionando-o como caso de estudo entre outros 26 oriundos de toda a 

Europa. 

Em traços globais, desenvolveram-se no Futuro Sustentável as seguintes etapas: 

• Definição de prioridades ambientais : através de diversas metodologias de participação 

pública – que, no total, envolveram cerca de 4000 cidadãos e mais de 120 entidades – e 

de uma abordagem técnica através da análise de diversos indicadores. Os tópicos 

identificados foram: 

o Água: rios e ribeiros despoluídos 

o Educação para a sustentabilidade: mais educação ambiental nas escolas 

o Mobilidade: maior facilidade em andar a pé e de bicicleta 

o Ordenamento do território e áreas naturais: eficaz prevenção dos fogos 

florestais e a defesa da biodiversidade; 

• Diagnósticos ambientais e Planos de Acção : realizados especificamente para os 

tópicos prioritários através de trabalhos de campo, análise bibliográfica e discussão em 

grupos de trabalho envolvendo os diversos municípios e parceiros estratégicos; 

• Relatório “Indicadores de desenvolvimento sustentáv el para o Grande Porto” : 

síntese que fornece informação estatística relativamente a uma grande variedade de 

áreas (educação, turismo, economia, cultura, etc.), permitindo comparar os diversos 

municípios, avaliar tendências temporais e, nalguns casos, comparar a região com 

outras estrangeiras. 
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A Visão de Futuro  para a região, resultante do processo de participação pública, é a 

seguinte: 

 

“Uma região com rios e ribeiros limpos, onde a água é usada de forma eficiente. Uma região 

com mais espaços verdes, vegetação natural e áreas protegidas. Uma região com 

mobilidade para todos, onde é fácil circular de transportes públicos, a pé e de bicicleta. Uma 

região que investe em educação para a sustentabilidade num patamar de maior qualidade. 

Uma região com maior cooperação entre entidades e participação efectiva dos cidadãos, 

investindo na qualidade de vida.” 

 

 

Para concretizar esta Visão propôs-se um Plano de Acção consubstanciado em quatro 

documentos temáticos, dedicados aos temas considerados prioritários: Água; Mobilidade e 

Qualidade do Ar; Ordenamento do Território, Espaços Verdes e Áreas Naturais; Educação 

para a Sustentabilidade. 

O Plano de Acção definiu: 

• Projectos âncora: propostas concretas, pensadas para casos específicos e, sempre que 

aplicável, territorializadas; 

• Modelos de intervenção: propostas não espacializadas, aplicáveis, com adaptações, a 

vários locais ou situações. De certa forma, funcionam como ideias exemplificativas e 

inovadoras que os municípios poderão aproveitar. 

 

Várias das acções propostas integram vários dos projectos já em curso ou previstos, 

identificando-se aqueles que correspondem às prioridades ambientais para o Grande Porto. 

Como projectos âncora  propôs-se: 

• Criação de áreas protegidas integradas na rede nacional, corredores ecológicos e áreas 

de vegetação natural; 

• Dinamização de centros de ruralidade; 

• Requalificação e renaturalização das bacias hidrográficas dos rios Leça, Tinto, Torto e 

Onda; 

• Gestão estratégica dos chorumes das explorações de bovinos; 

• Criação de uma rede de ciclovias e de parques de estacionamento para bicicletas; 
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• Promoção de zonas pedonais; 

• Desenvolvimento de uma rede regional de educadores para a sustentabilidade e criação 

de um fundo de apoio a projectos demonstrativos; 

• Elaboração de uma estratégia regional de educação para a sustentabilidade; 

• Edição de materiais pedagógicos para integração curricular das questões ambientais. 

 

E enquanto modelos de intervenção : 

• Concretização de uma gestão florestal sustentável; 

• Aprofundamento do planeamento e gestão territorial; 

• Promoção do uso eficiente da água; 

• Redução das ligações clandestinas de esgotos; 

• Concepção de ciclovias; 

• Definição de perfis-tipo para arruamentos e elaboração de planos de bairro; 

• Aplicação de indicadores de qualidade para equipamentos de educação para a 

sustentabilidade; 

• Implementação de agendas 21 escolares; 

• Incentivo à criação de ecoclubes. 

 

Em 2007 a Junta Metropolitana do Porto  acolheu na sua estrutura o projecto Futuro 

Sustentável e pretende alargá-lo a sete novos municípios: Arouca, S. João da Madeira, 

Santa Maria da Feira, Santo Tirso, Trofa, Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra. 

O que se pretende é que para estes sete novos municípios se desenvolva um processo de 

participação pública e de trabalho técnico de forma a elaborar um Diagnóstico e Plano de 

Acção já orientados para as quatro áreas estratégicas definidas no Futuro Sustentável, 

podendo no entanto integrar-se alguma nova área se for considerada de elevado interesse 

táctico. 

O processo de participação pública  desenvolvido incluiu reuniões com as Câmaras 

Municipais e Juntas de Freguesia, reuniões dos Grupos de Trabalho Temáticos compostos 

por diversas entidades da região, a dinamização de Fóruns Participativos em todos os 

Concelhos e a realização de uma sondagem. Para mais informação deverá consultar-se o 

“Relatório da participação pública – Fase de Alargamento” (JMP/ESB-UCP, 2008). 
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3. Metodologia 

O processo de participação pública do Futuro Sustentável – Plano Estratégico de Ambiente 

do Grande Porto – nesta fase de alargamento assenta em quatro grandes pilares: 

 

1. Participação das Juntas de Freguesia 

2. Sondagem à população de cada um dos sete concelhos 

3. Contribuições das pessoas presentes nos Fóruns Participativos 

4. Colaboração dos técnicos municipais e outras entidades nos Grupos de Trabalho 

Temáticos 

 

No caso das Juntas de Freguesia a auscultação dos respectivos executivos foi convocada 

para uma fase inicial do processo de alargamento (Dezembro de 2007), através da 

organização de uma reunião com esse objectivo em cada concelho.  

Além dos dados fornecidos pelas Juntas de Freguesia em sede de reunião foi ainda aberta a 

possibilidade de esse contributo ser enviado por escrito, através do preenchimento de um 

formulário específico, a que chamamos “ficha de participação” (Anexo 1). 

 

Neste relatório apresentaremos os resultados desta análise da participação das Juntas de 

Freguesia no Futuro Sustentável. 

 

Os dados facilitados pelas Juntas de Freguesia, quer em sede de reunião, quer através das 

fichas de participação, foram tratados da seguinte forma: 

 

1. Foi realizada uma síntese dos dados por Concelho, ao nível de cada Freguesia. 

2. Com base nesses dados foi realizada uma análise global dos dados de modo a obter 

aspectos comuns. 

3. Todos os contributos temáticos foram analisados pelos técnicos responsáveis pelo 

Futuro Sustentável tentando-se, sempre que os contributos valorizem o contexto 

regional, integrá-los no projecto. 

 

 



  8 

4. Principais resultados 

As reuniões decorreram nos meses de Dezembro de 2007 e Janeiro de 2008 (Tabela 1). No 

caso do concelho de S. João da Madeira, dado o facto de só ter uma freguesia, considerou-

se suficiente a reunião de trabalho com os representantes da Câmara Municipal. 

As fichas de participação preenchidas foram enviadas pelas Juntas de Freguesia entre 

Dezembro de 2007 e Março de 2008. 

 

Tabela 1 – Data de realização das reuniões com as Juntas de Freguesia em cada um dos 

concelhos. 

 

Concelho Data 

Vale de Cambra 5 de Dezembro de 2007 

Trofa 8 de Dezembro de 2007 

Santa Maria da Feira 11 de Dezembro de 2007 

Oliveira de Azeméis 12 de Dezembro de 2007 

Arouca 13 de Dezembro de 2007 

Santo Tirso 8 de Janeiro de 2008 

 

 

Uma breve análise numérica da participação das Juntas de Freguesia é apresentada de 

seguida.  
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Figura 1 – Participação das Juntas de Freguesia nos momentos participativos facilitados no 

âmbito do Futuro Sustentável: reunião e/ou ficha de participação. Dados em números 

absolutos. 

 

No total participaram nas reuniões do Futuro Sustentável 57 das 112 Juntas de Freguesia e 

preencheram a ficha de participação 36. Aproveitaram ambos os mecanismos de 

participação somente 26 Juntas de Freguesia (Figura 1). 
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Figura 2 – Participação das Juntas de Freguesia nos momentos participativos facilitados no 

âmbito do Futuro Sustentável: reunião e/ou ficha de participação. Dados em percentagem. 

 

As freguesias dos concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis, Santo Tirso e Vale de Cambra 

foram aquelas que fruíram mais da possibilidade de participação nas reuniões. Oliveira de 

Azeméis destacou-se pela elevada participação através das fichas de participação (Figura 

2). 

 

Os principais representantes das Juntas de Freguesia nas reuniões foram os próprios 

Presidentes de Junta (76%) seguidos dos Tesoureiros e Secretários (Figura 3). 
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Figura 3 – Participação das Juntas de Freguesia na reunião de trabalho: representantes 

presentes. 

 

Os resultados globais da participação são sintetizados nas tabelas inseridas em anexo: 

 

Anexo 2 – Dados da participação das Juntas de Freguesia de Vale de Cambra 

 

Anexo 3 – Dados da participação das Juntas de Freguesia da Trofa 

 

Anexo 4 – Dados da participação das Juntas de Freguesia de Santa Maria da Feira 

 

Anexo 5 – Dados da participação das Juntas de Freguesia de Oliveira de Azeméis 

 

Anexo 6 – Dados da participação das Juntas de Freguesia de Arouca 

 

Anexo 7 – Dados da participação das Juntas de Freguesia de Santo Tirso 
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Apresenta-se se seguida uma análise síntese dos contributos por concelho. 

4.1. VALE DE CAMBRA 

No caso das linhas de água  refere-se a importância de terminar as obras de saneamento, 

para controlar a contaminação das linhas de água, especialmente as que abastecem as 

fontes e fontanários da freguesia (quase todas com água imprópria para consumo). 

Refere-se ainda a necessidade de acções de limpeza das margens e leito de rios e ribeiras, 

entre os quais a Ribeira de Moscoso, o Rio Caima e o Rio Vigues. Todos estes cursos de 

água, depois de devidamente requalificados, têm potencial para acolher uma zona de lazer 

com a instalação de percursos pedestres. 

 

Na área da Educação para a Sustentabilidade refere-se a importância de formação nas 

escolas do Pré-Escolar e do 1º Ciclo e nos Centros de dia e Lar para alertar para o estado 

do ambiente e as preocupações actuais com a sustentabilidade do mesmo. Sugere-se ainda 

potenciar os recursos locais (bandas de música locais, teatro amador) para actividades de 

educação ambiental. 

 

No que respeita à área da Mobilidade , assinalou-se a criação do percurso pedonal de 

acesso ao "Outeiro dos Riscos", do Gatão ao monumento pré-histórico "Outeiro dos Riscos" 

e do Casal ao mesmo monumento. A criação de uma zona pedonal que ligue o Santuário 

Nossa Senhora do Desterro à Sr.ª da Laje, bem como ciclovias e zona pedonal nas duas 

margens do rio Caima, entre a praia fluvial de Burgães e o futuro Parque da Cidade. 

 

No tema do Ordenamento é proposto o Centro de Ruralidade de Gatão: seria necessário 

preservar o conjunto arquitectónico da aldeia e envolver como parceiros a JF de Cepelos, a 

CDG Colectiva de Desenvolvimento Integral de Gatão. E ainda a criação/reconstrução de 

caminhos agrícolas. 

 

Quanto à Floresta é relatada a ausência de estruturas para limpeza da floresta (problema 

que nem a nova central de biomassa pode resolver) e a falta de investimento privado.  

O cadastro florestal do concelho revela que há um grande número de proprietários, o que 

dificulta a gestão eficiente da floresta. 

Cerca de 80% do concelho está em área florestal com bastantes plantações de eucaliptos. 

 

4.2. TROFA 

No caso das linhas de água  e rede de saneamento , destacam-se os seguintes factos: 

A margem do rio Ave tem aproximadamente 14 km ao longo da Trofa, recebendo água de 

um vasto conjunto de linhas de água. 

A CM da Trofa terá já em curso um estudo para uma intervenção ao nível do concelho que 

concorra para a melhoria da água, das margens e recuperação das azenhas. A CM da Trofa 

tem ainda o projecto do Parque das Azenhas, na margem do Ave. 
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O investimento na rede de saneamento tem sido a principal prioridade da autarquia, tendo 

em 8 anos a rede de saneamento aumentado de 8 km para 120 km. 

No concelho há azenhas (ex. azenha do Bicho, do Serro e do Arnado), moinhos, antigas 

praias fluviais (Bicho). 

O Rio Covelas necessita de requalificação (conhece-se um importante foco poluidor). 

 

Na área da Educação para a Sustentabilidade refere-se que têm vindo a ser realizadas 

bastantes campanhas de sensibilização ambiental nas escolas do concelho, com bastantes 

projectos associados a comemorações e a campanhas mais prolongadas no tempo 

(Projecto Habitat escolar, Reciclar é Ganhar, etc.). 

 

No que respeita à área da Mobilidade , assinalou-se a estrada nacional 104 como um bom 

local para a instalação de uma ciclovia, sendo já utilizada aos fins-de-semana para isso, 

embora sem condições de segurança. 

Estão já a ser pensadas medidas para dificultar a utilização do carro particular e potenciar o 

uso da bicicleta e dos transportes públicos. Está prevista a construção de uma nova central 

de intermodalidade que ligará o comboio e o metro. 

As nacionais 104 e 114 apresentam muitos movimentos pendulares. 

 

No tema do Ordenamento  destacam-se que para instalação de centros de ruralidade há a 

possibilidade de os instalar no Souto da Lagoa (tem uma igreja matriz da autoria de Nicolau 

Nasoni e o local onde agora está a casa da cultura) e no Souto de Bairros (com elevada 

componente arbórea) e a Casa da Abelheira (em Santiago de Bougado). 

Mais de 50% do território concelhio é agrícola ou florestal. O novo PDM já prevê os 

corredores ecológicos. 

Na zona do Aluvião do Coronado (zona RAN) está prevista a instalação da Plataforma 

Logística. 

 

4.3. SANTA MARIA DA FEIRA 

As principais potencialidades  assinaladas são as Termas e o Rio Uíma. 

A maior parte dos problemas  relatados relaciona-se com o tema da poluição das linhas de 

água e com o saneamento de águas residuais. 

 

No caso das linhas de água  (sendo as principais os Rio Uíma, Rio Ul, Rio Inha, Rio “Às 

Avessas”, Ribeira da Laje) e rede de saneamento , destacam-se os seguintes factos: 

Rio Uíma atravessa o concelho ao longo de cerca de 16 km, com zonas muito distintas 

(industrial, urbana, florestal e agrícola). Depois da freguesia de Fiães a qualidade das águas 

degrada-se acentuadamente. O rio “Ás avessas”, um afluente do Uíma, é o mais 

problemático. 

O Rio Ul, como não existe saneamento a funcionar, sofre descargas clandestinas e limpa 

fossas privados. Está a precisar de uma limpeza profunda no leito e margens. 
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O problema dos lixos acumulados nas margens provoca inundações. 

Este problema é reportado noutros casos, como no Uíma, no qual já está a ser efectuado 

algum trabalho de recuperação e limpeza das margens. Mas é necessária articulação com 

os outros municípios nos quais o rio passa. Destaca-se ainda que as acções de reabilitação 

das margens devem ter em conta as espécies características da zona envolvente. 

A Ribeira da Laje tem elevada contaminação (industrias de Arrifana) e a Simria está a 

instalar um emissário na Arrifana. 

Há vacarias que descarregam os seus efluentes nas linhas de água. 

Uma importante prioridade deverá passar pela implementação de uma elevada cobertura de 

saneamento. Mas é também necessário que as pessoas se liguem à rede de saneamento, e 

para isso são necessárias campanhas de sensibilização da população. 

Possuem bastantes fontanários que estão ao abandono. 

 

Na área da Educação para a Sustentabilidade refere-se que há associações que têm 

desenvolvido bastantes acções de limpeza de margens de rios e ribeiros (os escuteiros e a 

associação “juventude inquieta”). É reconhecida a necessidade de acções de educação e 

sensibilização da população. 

 

No que respeita à área da Mobilidade , a CM tem em vista a construção de uma ciclovia que 

ligue Lourosa à Feira.  

Em alguns casos as ruas estreitas e antigas dificultam a criação de ciclovias urbanas, mas 

apontam-se opções como a criação de zona pedonal e ciclovia BTT em S. Gião, um circuito 

junto ao Uíma e uma área pedonal em torno das Termas. Coloca-se ainda a hipótese de 

construir uma ciclovia/zona pedonal ao longo do rio Ul, em articulação com Milheirós de 

Poiares, ligando no futuro a freguesia de Romariz ao Parque da Cidade de S. Joao da 

Madeira. A ciclovia/zona pedonal pode valer-se do direito de passagem adquirido pela 

Indáqua pois em grande parte da sua extensão poderia sobrepor-se ao emissário 

aproveitando o condicionamento dos terrenos. Esta ciclovia poderia ter um uso quotidiano 

(crianças que vão para a escola) e de lazer. 

 

No tema do Ordenamento  destacam-se os seguintes aspectos: 

Há dezenas de moinhos e património associado nas margens dos rios Ul e Inha e Uíma, que 

podem ser recuperados. 

O Rio Uima está a ser alvo de intervenção por parte da CM. Existe um espigueiro com eira e 

casa da eira em Romariz (classificado como património concelhio e que foi recuperado há 

cerca de 2 anos). Seria interessante articular esta estrutura com a recuperação de 6 

moinhos que existem num raio de 200 m do referido espigueiro criando um núcleo 

museológico. 

A ciclovia/zona pedonal no Rio Ul atravessaria em toda a sua extensão uma zona agrícola. 

Poderia tentar-se negociar terrenos para instalar o Centro de Ruralidade. 

Recuperação do Caminho Real, com preservação da mancha verde existente e manutenção 

de um ponto histórico (caminho real e ponte romana). 
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Uma outra necessidade permanente é a limpeza dos acessos florestais. Os caminhos são 

também invadidos pelo despejo de monstros, pois não existe recolha destes. 

4.4. OLIVEIRA DE AZEMÉIS 

A maior parte dos problemas  relatados relaciona-se com o tema da poluição das linhas de 

água e com o abastecimento de água e saneamento de águas residuais. 

De tal maneira que as potencialidades  timidamente apontadas são sempre condicionadas 

pela despoluição dos rios e ribeiras. Por exemplo, “Nos Rios Antuã, Conde e Ribeira das 

Enguias deveriam (após despoluição) ser criadas junto às margens corredores pedonais e 

ciclovias.” ou “A limpeza do Rio Ul é necessária; após essa despoluição existem zonas com 

potencialidade para o lazer, como o Açude das Ribeiras.”. 

 

No caso das linhas de água  (sendo as principais os Rios Ul, Antuã e Caima) e redes de 

abastecimento e saneamento , destacam-se os seguintes factos: 

Uma enormíssima necessidade de ver resolvida a rede de abastecimento de água e a rede 

de saneamento de águas residuais, ao ponto de ser um tema destacado por vários 

representantes das Juntas de Freguesia. 

A estabilização e limpeza das margens dos rios e ribeiros é fundamental (referindo-se a 

necessidade de simplificação do processo de limpeza das margens, já que “os proprietários 

e as juntas não actuam porque não têm autorização da CCDR-N”) 

Há inúmeras descargas, quer pontuais e ilegais, de origem industrial e doméstica, quer de 

fontes difusas (muito referidas a agricultura e a silvicultura como importantes focos de 

poluição por adubos e herbicidas) nos vários rios (Caima, Antuã, Conde, Ribeira das 

Enguias, Rios Ínsua, Cercal, Ul, Rio Negro, Ribeiro do Pintor).  

O funcionamento das ETAR é colocado em causa em vários comentários: “rio poluído pela 

ETAR de Ossela”, “tratamento deficiente das águas residuais da ETAR localizada no lugar 

do Salgueiro”, “A ETAR no lugar do Salgueiro funciona mal”. 

As fontes e fontanários públicos têm as águas contaminadas e/ou necessitam de melhores 

acessos. 

 

Quanto ao tema Educação para a Sustentabilidade  algumas escolas de vários níveis de 

ensino participam já em acções e estão abrangidas no programa Eco-Escolas (como é o 

caso da EB 2,3 Comendador Ângelo Azevedo, por exemplo). 

No entanto: 

É reconhecida a necessidade de levar a cabo mais campanhas de educação ambiental e 

baseadas em acções práticas como plantar árvores; promover visitas de estudo a centros de 

triagem de lixos para promover a separação; melhorar a educação para a ecoeficiência 

energética, divulgando técnicas e cuidados que possam contribuir para uma redução do 

consumo doméstico; fazer limpeza dos rios e outras acções centradas na resolução dos 

problemas da poluição das águas. 
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É ainda destacado que a educação ambiental tem que ser acompanhada com os devidos 

esforços por parte de outras entidades ao nível da colocação e manutenção de 

equipamentos de recolha de resíduos, por exemplo. 

É importante o público das campanhas ser mais alargado, isto é, deve começar na escola 

mas envolver toda a comunidade escolar: professores, educadores, pais, associações e 

comunidade em geral… 

Há uma proposta concreta de como as escolas poderão ser excelentes parceiros das 

autarquias e ao mesmo tempo motores de sensibilização ambiental: é proposta uma 

parceria entre a autarquia e a EB 2,3 Dr, José Pereira Tavares para o levantamento histórico 

das fontes existentes na Freguesia de Pinheiro da Bemposta. 

São definidos públicos alvo alternativos para acções de sensibilização: proprietários de 

terrenos, para a questão dos produtos químicos que utilizam e que poluem águas e solos; 

industriais e agricultores. O público em geral necessita ainda de Guias para a 

Sustentabilidade Ambiental e de Colóquios temáticos. 

 

Na temática da Mobilidade , existe um Plano Municipal Estratégico de Ambiente do qual 

originaram estudos para implementação de ciclovias e zonas pedonais (área de Oliveira de 

Azeméis). 

 

É referido como importante a falta de passeios acrescentando-se que as vias rodoviárias 

não possuem as condições adequadas para que haja ciclovias e zonas pedonais que 

garantam a segurança dos utilizadores. 

 

As ciclovias são muito valorizadas e as propostas têm uma forte perspectiva de uso 

quotidiano (as que ligam casa-escola, as que ligam centros urbanos a zonas industriais, 

como Zona Industrial de Santiago de Riba-Ul/Oliveira de Azeméis e Zona Industrial de 

Santiago de Riba-Ul/Cavadas/Cucujães.  

Sugerem-se ainda ciclovias de lazer e percursos pedonais que aproveitem os caminhos 

florestais, as zonas rurais a valorizar, bem como as margens dos rios (e os vários moinhos 

que podem ser recuperados). 

A criação de um percurso pedonal ao longo do rio seria muito importante já que permitiria 

também as pessoas manterem as margens limpas e detectarem qualquer facto anómalo de 

descargas poluentes. 

 

Há inclusive a sugestão de, baseada na tradição de ciclismo na área, criar um circuito BTT 

que possa dar resposta às necessidades das organizações regionais e/ou nacionais. 

 

Na temática do Ordenamento  é assumido que se podem criar corredores ecológicos junto 

aos rios (Antuã, Ul, Ínsua, Cercal) e a ligar áreas do centro a parques periféricos, potenciar 

espaços de lazer, alguns deles já existentes e outros a criar. 

Estes corredores são vistos como elementos que permitem a parceria com as freguesias 

vizinhas, valorizam o território e “abrem” caminho para a recuperação do património 
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(moinhos, açudes, pontes, imóveis rurais típicos, casas antigas que fazem parte do 

património cultural e rural, espigueiros de Vilarinho de S. Luís, que estão em ruínas). A 

recuperação dos moinhos é bastante importante. 

 

Refere-se a criação de um roteiro histórico abrangendo os monumentos, as casas antigas e 

pólos de interesse que fizeram e fazem da área um museu vivo. Também na zona dos 

moinhos existem potencialidades, devendo concretizar-se plenamente o Núcleo 

Museológico do Moinho e do Pão. 

Existem Roteiros turísticos: Rota Ferreira de Castro (Ossela, Palmaz,…) este parque foi alvo 

de uma candidatura por parte da ADRITEM - Associação de Desenvolvimento Rural 

Integrado das Terras de Santa Maria. 

As freguesias são na sua maioria de cariz rural, com grandes áreas ocupadas 

essencialmente por floresta (pinheiro e eucalipto) e campos agrícolas. 

As áreas urbanas encontram-se dispersas e relata-se uma desorganização territorial em 

termos de localização dos espaços industriais. 

Como centro de ruralidade, é sugerido a Quinta do Covo, como um exemplo de património 

histórico, cultural e paisagista. 

Está prevista a recuperação da área da Fábrica de Papel do Caima 

Há uma plantação descontrolada de eucaliptos, falta de limpeza das áreas florestais e 

necessidade de abertura de caminhos florestais para combate a incêndios. 

 

Os resíduos são também um tema que emerge neste concelho, nomeadamente o 

tratamento dos lixos industriais e RIB, a insuficiência de ecopontos e reduzida periodicidade 

de recolha bem como a fraca qualidade no serviço de recolha de RSU e a falta de locais 

específicos para recolha de óleos usados (que favorece a sua  descarga nas linhas de 

água). 

4.5. AROUCA 

Em Arouca há uma noção forte do potencial  existente em termos da paisagem e do Rio 

Paiva, acrescido da possibilidade de nele se poder praticar desportos náuticos e aquáticos. 

A maior parte dos problemas  relatados relacionam-se com três temas: (1) abastecimento 

de água, saneamento de águas residuais e estado das linhas de água, (2) cobertura florestal 

e incêndios e (3) resíduos. 

 

No caso das linhas de água  (Rios Paiva, Arda e Inha) e redes de abastecimento e 

saneamento , destacam-se os seguintes factos: 

Existem resíduos depositados nas margens dos rios e ribeiras, sejam lenha ou resíduos 

domésticos, que provocam inundações na altura das chuvas.  

A rede de abastecimento de água domiciliária e de águas residuais é residual e deficitária, 

bem como a rede de águas pluviais. 

Reconhece-se que o problema da poluição dos rios está associada à falta de saneamento e 

refere-se que em algumas freguesias está a iniciar-se a instalação da rede. 
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Deve evitar-se o desvio de linhas de água, pois desvirtua visualmente e torna os solos mais 

vulneráveis. 

Há descargas de resíduos agrícolas e silvícolas. Muitas vezes conhece-se exactamente a 

fonte mas não há capacidade para intervir. 

Há falta de “guarda-rios”. 

Foi referido que a CMA prevê em breve ter uma cobertura de saneamento na ordem dos 

80%, com construção de ETARs, tendo uma parceria com as Águas do Douro e Paiva. 

 

No caso da cobertura florestal e incêndios , destacam os representantes das Juntas de 

Freguesia que: 

Há neste momento uma plantação excedentária de eucalipto em detrimento de outras 

espécies, o que vitima a área com fogos florestais. 

É o concelho com a maior área florestal da GAMP e com o maior número de incêndios. 

Há grande área florestal e não se consegue impor aos proprietários a limpeza das matas. 

 

Os resíduos  são também um problema evidente, sendo relatadas situações de falta de 

ecopontos, recolha de resíduos indiferenciados duas vezes por semana ou mesmo falta de 

contentores. Referiu-se ainda que não existem depósitos de entulhos e de terras de 

construção civil. 

 

Quanto ao tema Educação para a Sustentabilidade  refere-se que já há trabalho feito e que 

esse deveria ser alargado a outros públicos, nomeadamente ao meio associativo e às 

pessoas em geral. Há um grande número de escolas envolvidas no projecto Eco-Escolas e 

existe mesmo um agrupamento de escolas que tem um projecto para despoluição do rio 

(nascente do rio Antuã). Existe ainda uma associação de jovens a UrtiArda que tem uma 

intervenção muito activa na freguesia de Rossas. 

No entanto, é reconhecida a necessidade de levar a cabo mais campanhas de educação 

ambiental. 

 

Na temática do Ordenamento  é assumido que os corredores ecológicos deveriam funcionar 

ao longo dos rios e ribeiras. Refere-se ainda que muitos dos actuais problemas estão 

associados ao modelo de concentração da população: as habitações estão dispersas 

dificultando a instalação de infra-estruturas. 

Reafirma-se a necessidade de reconstrução do património rural, quer moinhos, quer 

regadios, caminhos romanos, quer espaços de lazer junto aos rios e a recuperação de 

actividades locais como a pesca, o cultivo do linho, do azeite e a cestaria. 

41% do concelho está inserido em rede Natura. 

Os trilhos pedestres na serra da Freita homologados pela Federação Portuguesa de 

Campismo. 

A CMA tem um estudo para a recuperação do rio Arda, de alguns moinhos e até para a 

construção de ciclovias. 
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Na temática da Mobilidade , um problema referido frequentemente é a falta de passeios. 

Reporta-se ainda a dificuldade de planear ciclovias devido à orografia do território mas 

sugerem-se algumas localizações de zonas pedonais, como por exemplo em lugares 

estratégicos onde estão definidos geossítios, em áreas onde outrora se desenvolveram as 

actividades do cultivo do linho, do azeite e da cestaria. 

4.6. SANTO TIRSO 

São reconhecidas várias potencialidades, tais como o facto de o Rio Leça nascer no 

concelho, o potencial de algumas freguesias ao nível do turismo rural, percursos pedestres 

de exploração de património arquitectónico e paisagístico, a gastronomia (bolachas do 

Mosteiro de Santa Escolástica, Licor de Singeverga)... 

Ao nível das linhas de água (sendo as principais Rio Leça, Ribeira da Balinha, Rego 

Foreiro do Bitaréu, Rio Vizela, Ribeiro dos Asnos, Ribeiro de Pousada, Ribeiro do Fojo, 

Ribeiro de Gatim, Ribeira de Pisão, Ribeira de S. Tiago) e rede de saneamento , um dos 

temas que mais reacção provoca, destaca-se o seguinte: 

 

Em geral, existe poluição nas linhas de água (efluentes domésticos, de produção de 

animais, lixo doméstico, excedentes agrícolas, pedreiras, tinturarias…) e é reconhecido que 

o problema das linhas de água tem de envolver todos os concelhos por onde essa linha 

passa. Por exemplo, para participar neste repto lançado pelo Futuro Sustentável, as JF de 

Lamelas e Reguenga organizaram uma reunião conjunta para debater propostas a 

apresentar para a recuperação do Rio Leça nos seus territórios. E os privados estão 

também cooperantes (ex.: “o proprietário de parte do potencial Parque de Lazer do Bitaréu 

(Vercoope) cede o Moinho para o projecto.”) 

As linhas de água a recuperar são na generalidade apontadas como um grande potencial 

turístico do concelho, bem como espaços essenciais para aumentar a qualidade de vidas 

das populações residentes e ainda para servir de ponto de partida para a recuperação de 

património construído. 

O problema de falta de saneamento é referido. 

Refere-se ainda a necessidade de limpeza regular das margens dos cursos de água. 

 

Na área da Educação para a Sustentabilidade refere-se que a população está 

mentalizada para a necessidade urgente da recuperação das linhas de água, no entanto 

seria importante fazer sessões de informação nas Escolas (EB1 e EB 2/3) bem como à 

população em geral. 

Seria importante criar centros de educação ambiental e hortas pedagógicas, bem como 

desenvolver acções como: formação, teatros, actividades e jogos, aplicações multimédia, 

guias e manuais didácticos, oficinas pedagógicas (sobre água, floresta, compostagem, 

reciclagem, resíduos, etc.) 

Enfatiza-se muito o trabalho junto da população e da comunidade escolar. 
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No que respeita à área da Mobilidade , sugere-se a criação de ciclovias e zonas pedonais 

de utilização pelos residentes no dia-a-dia e também de algumas de cariz mais 

contemplativo e turístico. Alguns exemplos: 

Criação duma ciclovia e zona pedonal mista, com aproveitamento da estrada rural da Agra 

entre Agrela e Água Longa, em parte marginal à Ribeira da Balinha e ao Rio Leça. 

Criação duma ciclovia marginal à EN 105. 

Em toda a extensão do Rio Leça (desde a nascente até ao ponto em que sai da Freguesia 

de Monte Córdova). 

Ao longo da EN 209-2 em Roriz (uma via muito percorrida por peões, em particular para ir 

às escolas) 

Bouça das Burras (potencialidades paisagísticas e culturais) 

Caminho da Pedreira (liga o mosteiro de Roriz a Monte Córdova) 

Caminho que liga o mosteiro de Roriz ao Mosteiro de Singeverga, pelos campos agrícolas. 

Acesso ao Monte Pinouços 

Caminho do Alto da Costa à Ponte pedonal de Macabio sobre o rio Vizela (passando na 

Quinta do Médico). 

 

No que se refere ao Ordenamento , foca-se a possibilidade para instalar um centro de 

ruralidade na Casa da Agrela, que já está classificada como património municipal e 

encontra-se em perigo de ruína. 

Refere-se ainda a importância de manter o património rural (antigas quintas, eiras, tradições 

como a desfolhada do milho, etc.), as levadas, uma linha de água centenária - Rego Foreiro 

– a serra hidráulica do Rio Leça e as dezenas de moinhos. Destaca-se criar Museus 

Agrícolas e/ou quintas pedagógicas nas antigas quintas.  

 

Quanto ao Património Natural refere-se a necessidade de proteger as galerias ripícolas e as 

manchas de carvalhais que ainda persistem. E aponta-se a necessidade da Criação dum 

Plano de Reflorestação da Serra da Agrela em substituição da monocultura do Eucalipto. 

 

É recorrente a necessidade de zonas de lazer. 
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5. Conclusões e recomendações 

De uma forma sintética parece-nos evidente que as linhas de água (qualidade da água, 

limpeza das margens) são uma preocupação comum, o que é coerente com as propostas 

efectuadas na Fase 1 do Futuro Sustentável. 

Estas linhas de água são, na maioria dos casos, os eixos ao longo dos quais se propõe 

ciclovias, zonas pedonais, zonas de lazer. 

 

A necessidade de completar as redes de abastecimento de água e de saneamento de águas 

residuais surge como uma grande prioridade em vários concelhos. São evidentemente 

questões acima de qualquer outra. 

 

A respeito das ciclovias e zonas pedonais é notório que muitas das propostas são de cariz 

turístico ou de fruição, mas várias têm uma preocupação de melhorar a mobilidade dos 

residentes no seu dia-a-dia (circuitos entre as zonas urbanas e industriais ou a conectar com 

escolas, por exemplo). 

 

A diversificação da floresta e a sua limpeza é também um repto comum a várias Juntas de 

Freguesia, em particular naquelas com bolsas significativas de ruralidade e áreas florestais. 

É evidente que o eucalipto já não representa uma solução, mas é sim apontado como um 

problema. 

 

É reconhecida pela maioria a necessidade de educar os cidadãos, sendo que a maioria 

investiria na comunidade escolar alargada (incluindo as famílias). Foram ainda identificados 

novos públicos como os proprietários de terrenos florestais, agricultores e industriais, cujas 

actividades são por vezes prejudiciais ao meio ambiente. 

 

Foram realizadas várias propostas de Centros de Ruralidade e, no geral, reconhecidas as 

suas vantagens na manutenção da identidade das populações das freguesias e da própria 

região. 

 

O tema dos resíduos emerge como uma preocupação com grande significado em alguns 

dos concelhos. 

 

É evidente que as Juntas de Freguesia reconheceram neste projecto potencial de levar a 

cabo vários projectos com importância regional e nos quais podem colaborar ao nível dos 

seus territórios. Existem já parcerias estabelecidas, mais ou menos formais, e uma grande 

predisposição para a acção.  

 

  



 

Promotor Equipa técnica 

 
    

 

Alargamento do “Futuro Sustentável” 
Aos Municípios integrantes da Grande Área Metropolitana do Porto 

e aos municípios de Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra 

 

O Plano Estratégico de Ambiente do Grande Porto – conhecido abreviadamente como 

Futuro Sustentável – é um processo através do qual as autarquias trabalham em parceria com os 

demais agentes locais e regionais na elaboração e implementação de um Plano de Acção de modo a 

proteger o ambiente, promover a sustentabilidade ao nível local e intermunicipal e melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos. 

Iniciado em 2003 e nessa fase promovido pela LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de 

Resíduos do Grande Porto, com dinamização por parte das autarquias de Espinho, Gondomar, Maia, 

Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. A equipa técnica 

externa que apoiou a LIPOR na concepção, planeamento e concretização do projecto foi o Grupo de 

Estudos Ambientais da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. 

O Futuro Sustentável – Fase 1 – foi concluído em 2006 e envolveu directamente cerca de 4000 

cidadãos e mais de 120 entidades. Dos mecanismos de articulação, mobilização e 

participação criados destacam-se os Conselhos Municipais de Ambiente, as Reuniões participativas, 

a Rede de Parceiros Locais, a promoção do Concurso “Pensar o Grande Porto” para premiar 

iniciativas da sociedade civil, o Fórum “Ambiente no Grande Porto”, a criação de Grupos de 

Trabalho Temáticos envolvendo Autarquias, entidades governamentais, ONG e especialistas, a 

promoção da Agenda 21 Escolar e dos Ecoclubes, a realização de inquéritos de opinião e sondagens, 

a dinamização de campanhas temáticas e o Portal www.futurosustentavel.org. 

A Visão de Futuro para a região, resultante do processo de participação pública, foi a seguinte: 

“Uma região com rios e ribeiros limpos, onde a água é usada de forma eficiente. 

Uma região com mais espaços verdes, vegetação natural e áreas protegidas. Uma 

região com mobilidade para todos, onde é fácil circular de transportes públicos, a pé e 

de bicicleta. Uma região que investe em educação para a sustentabilidade num 

patamar de maior qualidade. Uma região com maior cooperação entre entidades e 

participação efectiva dos cidadãos, investindo na qualidade de vida.” 
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Para concretizar a Visão de Futuro para o Grande Porto preparou-se um Plano de Acção 

consubstanciado em quatro documentos temáticos, com os seguintes objectivos considerados 

prioritários: 

• água: rios e ribeiros despoluídos 

• educação para a sustentabilidade: mais educação ambiental nas escolas 

• mobilidade: maior facilidade em andar a pé e de bicicleta 

• ordenamento do território e áreas naturais: eficaz prevenção dos fogos florestais e defesa da 

biodiversidade. 

  

Várias das acções propostas não são “novas”, nem seria esse o objectivo. Pretendeu-se uma 

integração dos projectos já em curso ou previstos, identificando-se aqueles que correspondem às 

prioridades ambientais para o Grande Porto. 

Em 2007 a Junta Metropolitana do Porto acolheu na sua estrutura o projecto “Futuro 

Sustentável” lançando o seu alargamento a sete novos municípios: Arouca, Oliveira de 

Azeméis, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, S. João da Madeira, Trofa e Vale de 

Cambra. 

O que se pretende é que para estes sete novos municípios se desenvolva um processo de 

participação pública e de trabalho técnico de forma a elaborar um Diagnóstico e um Plano de Acção 

já orientados para as quatro áreas estratégicas definidas no Futuro Sustentável, podendo no entanto 

integrar-se alguma nova área se for considerada de elevado interesse táctico. 

Devido ao rico conhecimento da realidade local, as Juntas de Freguesia e os seus executivos são 

parceiros ideais para a identificação dos problemas e oportunidades dos seus territórios, razão pela 

qual é importante fazer-nos chegar o seu contributo. 

Para facilitar a apresentação de sugestões e contributos para o Plano de Acção foi 

preparada esta ficha de participação. 

Contribua com as suas opiniões e participe activamente no “Futuro Sustentável”! 

Para acompanhar e informar-se sobre os desenvolvimentos do projecto dirija-se ao Portal do 

“Futuro Sustentável”, www.futurosustentavel.org 

 
Em caso de dúvida contacte-nos: 
Escola Superior de Biotecnologia  
Rua Dr. António Bernardino de Almeida / 4200-072 Porto 
Tel.: 22 558 00 32 / Fax: 22 509 03 51 
Marta Macedo (mlmacedo@intervirmais.pt) 



 

Promotor Equipa técnica 

 
    

 

 

Ficha de participação  

Contribua com sugestões e propostas concretas para o Plano de Acção! 

Preencha esta ficha e anexe os documentos que considere importantes (mapas, fotografias, etc.). 

Envie-nos o seu contributo até 15 de Janeiro de 2008 

 

Junta de Freguesia  

Nome do contacto  

Morada  

Código postal  

Correio electrónico  

Telefone e telemóvel  

 

Requalificação e renaturalização de linhas de água  

Localização, 

características, fontes de 

poluição e outros 

problemas, 

potencialidades 

 

 

Educação para a Sustentabilidade 

Actividades já 

desenvolvidas ou que 

gostaria de ver 

executadas  
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Ciclovias e zonas pedonais 

Proposta de ciclovias e 

zonas pedonais a criar e 

sua justificação; indicação 

das intervenções 

necessárias 

 

 

Corredores ecológicos e centros de ruralidade 

Localização, 

características (problemas 

e conflitos, património 

cultural e natural 

existente, vitalidade da 

actividade agrícola), 

intervenções necessárias 

e parceiros a envolver, 

potencialidades 

 

 

Outros temas 

Identificação de outros 

problemas ambientais e 

oportunidades no seu 

território 

 

 

 

 

 
Obrigada pela sua participação! 

 
 

Faça-nos chegar o seu contributo, até 15 de Janeiro de 2008. 

 



 

Relatório síntese da participação das Juntas de Freguesia no âmbito do Futuro Sustentável - Fase de Alargamento | Concelho de Vale de Cambra         26 

ANEXO 2 – Dados da participação das Juntas de Freguesia do concelho de VALE DE CAMBRA. Nota: na reunião do dia 5 de Dezembro de 2007 estiveram ainda presentes representantes da Câmara Municipal de Vale de 
Cambra, nomeadamente António Alberto (Vereador do Ambiente), Pedro Almeida, Armando Ribeiro, Pedro Valente. 
 
Indicamos a cor de salmão as freguesias que não participaram em nenhum dos momentos participativos que foram abertos e assinalamos a verde as freguesias que usaram os dois momentos para participar (reunião + 
ficha). 
 
 

Freguesias  Reunião 
JF 

Ficha de 
participação  

Presentes 
na reunião  Cargo Contributos 

específicos (reunião) 
Contributos globais 

(reunião) 
Contributos escritos - 

ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos 
escritos - 

MOBILIDADE 

Contributos 
escritos - 

ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

Arões                     

Cepelos x x Rogério 
Santos Presidente 

Consideram que a entrada 
de privados na gestão 
florestal poderá contribuir 
para o seu ordenamento. 
Rio Moscoso é uma linha de 
água com potencial mas terá 
de ser recuperada. 
A ribeira da Mata e a zona 
envolvente estão bastante 
poluídos devido à deposição 
de lixos. 
Rio Caima (nascente nesta 
freguesia) ainda apresenta 
elevado potencial nesta 
freguesia, há peixe e ainda 
há moinhos nas margens do 
rio. 

  

Concertos com 
bandas de música 
locais 
Teatro amador 
Concertos musicais 

Criação do percurso 
pedonal de acesso 
ao "Outeiro dos 
Riscos" 
Percurso do Gatão 
ao monumento pré-
histórico "Outeiro 
dos Riscos" 
Percursos do Casal 
ao monumento 
As intervenções 
seriam o arranjo 
dos trilhos e a 
sinalização 

Centro de Ruralidade 
de Gatão: seria 
necessário preservar 
o conjunto 
arquitectónico da 
aldeia e envolver 
como parceiros a JF 
de Cepelos, a CDG 
Colectiva de 
Desenvolvimento 
Integral de Gatão 
Seria um pólo 
turístico e histórico. 

  

Codal x   Manuel 
Campos 

Presidente             

Junqueira x   
Manuel 
Joaquim 
Almeida 

Presidente             

Macieira de 
Cambra x   Rogério 

Batista Presidente 

Prioritárias as intervenções 
para recuperação dos rios 
Caima e Moscoso. As 
limpezas das margens 
também não podem ser 
esquecidas. 

          

Roge x x 
Joaquim 
Silva La 
Salette 

Tesoureiro   

Concelho com uma elevada 
mancha florestal e com 
problemas com os incêndios. 
Problemas na dinamização 
de limpezas de matas e 
floresta privadas. 
Não há estruturas para 
limpeza da floresta (problema 
que nem a nova central de 
biomassa pode resolver). 
Falta de investimento privado 
nas questões da floresta, 
ruralidade e turismo (têm 
uma aldeia rural mas que 
não tem estruturas de 
turismo nem de apoio a 
turistas. 
O cadastro florestal do 
concelho revela que há um 
grande número de 
proprietários, o que dificulta a 
gestão eficiente da floresta. 
Cerca de 80% do concelho 
está em área florestal com 
bastantes plantações de 
eucaliptos. 

Barragem Eng.º Duarte 
Pacheco – a montante há um 
viveiro de trutas que 
contamina as águas da 
barragem, com as descargas 
que fazem. 
Há necessidade de acções de 
limpeza das margens, 
limpeza do matagal.  
Terminar a rede de 
saneamento, para controlar a 
contaminação das linhas de 
água, especialmente as que 
abastecem as fontes e 
fontanários da freguesia 
(quase todas com água 
imprópria para consumo). 

Criação de um Pólo 
Escolar na 
Freguesia. 

Criação de uma 
zona pedonal que 
ligue o Santuário 
Nossa Senhora do 
Desterro à Sr.ª da 
Laje. É muito 
comum as pessoas 
caminharem entre 
os dois santuários. 

Criação/reconstrução 
de caminhos 
agrícolas (Fáguas e 
Entre Águas e Leiras- 
Leiras do Rio) 
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Freguesias  Reunião 
JF 

Ficha de 
participação  

Presentes 
na reunião  Cargo Contributos 

específicos (reunião) 
Contributos globais 

(reunião) 
Contributos escritos - 

ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos 
escritos - 

MOBILIDADE 

Contributos 
escritos - 

ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

São Pedro de 
Castelões 

x x 
Jorge 
Tavares 
Costa 

Presidente 

Há a possibilidade e 
potencial para ligar a 
Freguesia de Cepelos à 
Freguesia de S. Pedro de 
Castelões com um corredor 
florestal. 

Ribeira de Moscoso: 
Desde a freguesia de 
Junqueira até ao rio Caima 
(junto ao Barbeito). 
Esta ribeira serve de rega e 
para pesca. 
Tem como principal fonte de 
poluição os lixos depositados 
na zona da Mata, junto à 
estrada 328. 
É necessária a limpeza do 
leito mas as margens 
também, facilitando a 
circulação das águas e das 
pessoas. 
Caso seja requalificado 
poderá ser uma zona de lazer 
com a instalação de 
percursos pedestres. 
 
Rio Caima: 
Desde a Póvoa dos Chãos 
até ao final da freguesia limite 
com Ossela. 
É utilizado para rega das 
propriedades agrícolas 
anexas, para pesca e para 
lazer. 
As principais fontes de 
poluição do rio são as 
indústrias localizadas junto à 
margem. 
Precisa de ser limpo (leito e 
margens) para facilitar a 
circulação da água e das 
pessoas. 
Caso seja requalificado 
poderá ser uma zona de lazer 
com a instalação de 
percursos pedestres. 
 
Rio Vigues: 
Desde a Ponte da Gândra até 
ao rio Caima. 
É utilizado para rega das 
propriedades agrícolas 
anexas, pesca e lazer. 
As principais fontes de 
poluição são as indústrias 
localizadas junto ao rio. 
Precisa de ser limpo (leito e 
margens) para facilitar a 
circulação da água e das 
pessoas. 
Caso seja requalificado 
poderá ser uma zona de lazer 
com a instalação de 
percursos pedestres. 

Gostaríamos de ver 
desenvolvidas: 
- Formação nas 
escolas do Pré-
Escolar e do 1º Ciclo 
para alertar/formar as 
crianças de freguesia 
para estas questões, 
com o objectivo de 
passar a mensagem 
aos familiares. 
- Formação nos 
Centros de dia e Lar 
para alertar os 
nossos idosos para o 
estado do ambiente e 
as preocupações 
actuais com a 
sustentabilidade do 
mesmo. 

Ciclovias e zona 
pedonal nas duas 
margens do rio 
Caima, entre a praia 
fluvial de Burgães e 
o futuro Parque da 
Cidade. 
Tendo em conta o 
elevado número de 
interessados por 
estas actividades, 
estas zonas devem 
desviar as pessoas 
das estradas, 
diminuir a 
probabilidade de 
acidentes e 
proporcionar às 
pessoas um local 
seguro e aprazível. 
Com a vantagem de 
fazer a ligação da 
freguesia ao centro 
da cidade. 
Seria necessário 
limpar o leito do rio 
e construir as 
ciclovias e as zonas 
pedonais. 

    

Vila Chã                     

Vila Cova de 
Perrinho                     
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ANEXO 3 – Dados da participação das Juntas de Freguesia do concelho da TROFA. Nota: na reunião do dia 8 de Dezembro de 2007 estiveram ainda presentes representantes da Câmara Municipal da  
Trofa, nomeadamente António Pontes (Vereador de Ambiente), António Charro, Inês Azevedo, Rita Peneda. 
 
Indicamos a cor de salmão as freguesias que não participaram em nenhum dos momentos participativos que foram abertos e assinalamos a verde as freguesias que usaram os dois momentos para participar (reunião + 
ficha). 
 

Freguesias Reunião 
JF  

Ficha de 
participação  

Presentes na 
reunião Cargo Contributos específicos 

(reunião) 
Contributos globais 

(reunião) 
Contributos escritos - 

ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos 
escritos - 

MOBILIDADE  

Contributos 
escritos - 

ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

Alvarelhos                     

Bougado 
(Santiago) x   Miguel Costa Vogal 

O Souto de Bairros  é um local com 
muito potencial ambiental e 
paisagístico, junto à zona da Lagoa. 
Possui um importante vale, na área 
de entre Soutos (Agra de Bougado) 
com condições para ser um centro 
de ruralidade. 

          

Bougado (São 
Martinho) x   Ana Madalena 

Lopes Secretário 

É a freguesia mais populosa do 
concelho. 
Tem a antiga praia fluvial da Barca 
(rio Ave) mas actualmente não pode 
ser utilizada. 
Bastante história relativa às 
invasões francesas. 

          

Coronado (São 
Mamede)                      

Coronado (São 
Romão)                     

Covelas   x       Requalificar o rio Covelas. 
Fonte poluidora: Savinor.         

Guidões  x x Maia Castro Secretário 

Esta freguesia também tem 
contacto com o rio Ave e possui três 
azenhas e antigas praias fluviais. 
Degradação das margens. 
Atravessada pela ribeira da Aldeia 
que desagua no Ave, também tem 
bastantes moinhos. 
É uma freguesia essencialmente 
rural e florestal. 
Foi proposta uma visita guiada à 
freguesia e às linhas de água. 
O centro da freguesia ainda 
consegue conservar a identidade 
arquitectónica da região. 
Está a ocorrer um forte investimento 
para implementação do 
saneamento. 

Limpeza e despoluição do rio 
Ave. A limpeza dever-se-ia 
alargar à margem. Até há 
alguns anos as pessoas 
confraternizavam e utilizavam 
os areais como praia fluvial na 
zona denominada de “Bicho”. 
 
Limpeza do Ribeiro da Aldeia 
que atravessa toda a freguesia, 
no sentido Sul-Norte, e 
desagua no rio Ave. Neste 
ribeiro também existem 
diversos moinhos e azenhas 
em ruínas. 
 
Recuperação das três azenhas 
do rio Ave, a azenha do Bicho, 
do Serro e do Arnado. Duas 
estão em total ruína. 
 
A CM da Trofa terá já em curso 
um estudo para uma 
intervenção ao nível do 
concelho que concorra para a 
melhoria das água, das 
margens e recuperação das 
azenhas. 

        

Muro           

Requalificação das linhas de água, 
das áreas verdes e das zonas de 
lazer. 
A câmara tem o projecto do Parque 
das Azenhas, na margem esquerda 
do Ave. 
Para instalação de centros de 
ruralidade há a possibilidade de os 
instalar no Souto da Lagoa (tem 
uma igreja matriz da autoria de 
Nicolau Nasoni e o local onde agora 
está a casa da cultura) e no Souto 
de Bairros (com elevada 
componente arbórea) e a Casa da 
Abelheira (em Santiago de 
Bougado). 
A estrada nacional 104 poderia ser 
um bom local para a instalação de 
uma ciclovia, sendo já utilizada aos 
fins-de-semana para isso, embora 
sem condições de segurança. 
O novo PDM já prevê os corredores 
ecológicos. 
Mais de 50% do território concelhio 
é agrícola ou florestal. 
A margem do rio Ave tem 
aproximadamente 14 km ao longo 
da Trofa, recebendo água de um 
vasto conjunto de linhas de água. 
Na zona do Aluvião dos Coronados 
(zona RAN) está prevista a 
instalação da Plataforma Logística. 
Estão a ser pensadas medidas para 
dificultar a utilização do carro 
particular e potenciar o uso da 
bicicleta e dos transportes públicos. 
Está prevista a construção de uma 
nova central de intermodalidade que 
o comboio, o metro e os transportes 
colectivos rodoviários. 
As nacionais 104 e 114 apresentam 
muitos movimentos pendulares. 
Têm vindo a ser realizadas 
bastantes campanhas de 
sensibilização ambiental nas 
escolas do concelho, com bastantes 
projectos associados a 
comemorações e a campanhas 
mais prolongadas no tempo 
(Projecto Habitat escolar, Reciclar é 
Ganhar, etc.) 
O investimento na rede de 
saneamento tem sido a principal 
prioridade da autarquia, tendo em 8 
anos a rede de saneamento 
aumentado de 8 km para 120 km. 
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ANEXO 4 – Dados da participação das Juntas de Freguesia do concelho de SANTA MARIA DA FEIRA. Nota: na reunião do dia 11 de Dezembro de 2007 estiveram ainda presentes representantes da Câmara Municipal de  
Santa Maria da Feira, nomeadamente Emídio Sousa (Vereador do Ambiente), Marina Rodrigues, Ana Lima. 
 
Indicamos a cor de salmão as freguesias que não participaram em nenhum dos momentos participativos que foram abertos e assinalamos a verde as freguesias que usaram os dois momentos para participar (reunião + 
ficha). 
 

Freguesias Reunião 
JF 

Ficha de 
participação 

Presentes na 
reunião Cargo Contributos específicos 

(reunião) 
Contributos globais 

(reunião) 
Contributos 

escritos - ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos 
escritos - 

MOBILIDADE 

Contributos 
escritos - 

ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

Argoncilhe                     

Arrifana x   Dário Matos Presidente 

A principal prioridade deverá passar pela 
implementação de uma elevada cobertura 
de saneamento. 
Problemas de elevada contaminação da 
ribeira da Laje. 
A Simria está a instalar um emissário na 
Arrifana. 
Possuem património arquitectónico 
associado aos moinhos, tendo já 
recuperado 3 deles. 

          

Caldas de São 
Jorge x   José Martins + 

José Soares 

Presidente 
+ 
Secretário 

Problema das limpeza das margens do rio 
Uíma. Como este rio passa por vários 
concelhos é necessário articular as 
intervenções de limpeza. 
Elevado potencial paisagístico junto às 
termas, a limpeza do rio pode atrair mais 
turistas. 
Zona envolvente ás termas tem fauna 
(lontras) e flora com potencial. Poderá 
estar associado a um percurso pedonal. 
Há uma vacaria mesmo em cima da linha 
de água. 
Rio Uíma é uma mais valia para toda a 
região. 
Há uma má gestão na replantação de 
árvores junto das linhas de água, dá-se 
preferência a espécies que posteriormente 
causam problemas nas margens. 
É bem vista a criação de um circuito de 
manutenção, junto ao rio Uíma, que 
permita caminhadas, práticas desportivas 
e recreativas. 
Têm problema com a falta de educação 
cívica e ambiental, os ecopontos são 
destruídos. 

          

Canedo                     

Escapães                     

Espargo                     

Feira x   Alberto Tavares Tesoureiro   

Rio Uíma atravessa o 
concelho ao longo de 
cerca de 16 km, com 
zonas muito distintas 
(industrial, urbanas, 
florestal e agrícolas). 
Depois da freguesia de 
Fiães a qualidade das 
águas degrada-se 
acentuadamente, o rio “Ás 
avessas” um afluente do 
Uíma é o mais 
problemático. 
É necessário que as 
pessoas se liguem à rede 
de saneamento, são 
necessárias campanhas de 
sensibilização da 
população. 
A câmara tem em vista a 
construção de uma ciclovia 
que ligue Lourosa à Feira. 
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Freguesias Reunião 
JF 

Ficha de 
participação 

Presentes na 
reunião Cargo Contributos específicos 

(reunião) 
Contributos globais 

(reunião) 
Contributos 

escritos - ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos 
escritos - 

MOBILIDADE 

Contributos 
escritos - 

ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

Fiães x   Bernardino 
Ribeiro 

Presidente 

Há algum trabalho de recuperação e 
limpeza das margens do rio Uíma a ser 
efectuado. 
Problema do lixo nas margens provoca 
inundações. 
Há associações que têm desenvolvido 
bastantes acções de limpeza de margens, 
os escuteiros e a associação “juventude 
inquieta”. 
Tem problemas associados à limpeza de 
fossas, estando prevista a construção de 
um emissário de ligação do saneamento à 
ETAR. 
Freguesia de ruas estreitas e antigas que 
dificulta a criação de ciclovias urbanas. 
Têm problema com a falta de educação 
cívica e ambiental, os ecopontos são 
destruídos. 
São necessárias acções de educação e 
sensibilização da população. 

          

Fornos                     

Gião                     

Guisande                     

Lobão                     

Louredo x   José Fernando 
Moreira 

Presidente             

Lourosa                     

Milheirós de 
Poiares                     

Mosteiró                     

Mozelos                     

Nogueira da 
Regedoura 

                    

Paços de 
Brandão                     

Pigeiros                     

Rio Meão                     

Romariz x x Manuel Jacinto 
Moreira 

Presidente Seria bem vista a construção de uma 
ciclovia ao longo do rio Ul, ligando ao 
parque de S. João da Madeira. O percurso 
poderia passar por Milheirós (junto à 
escola secundária), teria cerca de 5 km e 
permitiria o seu uso pelas crianças que se 
deslocam para a escola de Milheiros. 
Há 16 moinhos nas margens do rio Ul que 
podem ser recuperados. 

O Rio Ul, como não 
existe saneamento a 
funcionar, sofre as 
consequências, com 
descargas 
clandestinas e limpa 
fossas privados. Este 
rio está a precisar de 
uma limpeza profunda 
no leito e margens. 
 
O Rio Inha tem alguns 
moinhos nas suas 
margens, que 
poderiam ser 
recuperados. Há 
possibilidade de 
construção de um 
pequeno parque de 
merendas em terreno 
cedido à JF. 
 
O Rio Uima nasce na 

  

Coloca-se a hipótese 
de construir uma 
ciclovia/zona pedonal 
ao longo do rio Ul, em 
articulação com 
Milheirós de Poiares, 
ligando no futuro a 
freguesia de Romariz 
ao Parque da Cidade 
de S. J. Madeira. 
 
A ciclovia/zona 
pedonal pode valer-se 
do direito de 
passagem adquirido 
pela Indáqua pois em 
grande parte da sua 
extensão poderia 
sobrepor-se ao 
emissário 
aproveitando o 
condicionamento dos 
terrenos. 

A ciclovia/zona 
pedonal referida no 
campo anterior (Rio 
Ul) atravessa em toda 
a sua extensão uma 
zona agrícola. 
Poderia tentar-se 
negociar terrenos 
para instalar o 
equipamento. 
 
Uma outra 
necessidade 
permanente é a 
limpeza dos acessos 
florestais. A JF 
investiu já dezenas 
de milhares de euros 
na abertura de alguns 
acessos, 
principalmente com a 
intenção de prevenir 
incêndios. Mas com a 

Lixeira existente no 
alto de Goim, junto 
das pedreiras, onde 
por vezes o 
proprietário procede 
à queimada de 
resíduos. Para além 
disso os resíduos 
estão amontoados 
sem qualquer 
impermeabilização 
do solo, com a 
consequente 
contaminação dos 
níveis freáticos. 
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Freguesias Reunião 
JF 

Ficha de 
participação 

Presentes na 
reunião Cargo Contributos específicos 

(reunião) 
Contributos globais 

(reunião) 
Contributos 

escritos - ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos 
escritos - 

MOBILIDADE 

Contributos 
escritos - 

ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

freguesia de Romariz 
e está a ser alvo de 
intervenção por parte 
da CM. Existe um 
espigueiro com eira e 
casa da eira 
(classificado como 
património concelhio e 
que foi recuperado há 
cerca de 2 anos). 
Seria interessante 
articular esta estrutura 
com a recuperação de 
6 moinhos que 
existem num raio de 
200m do referido 
espigueiro criando um 
núcleo museológico 
que pudesse fomentar 
a visita de crianças em 
idade escolar. 

passagem de tempo 
a vegetação voltou a 
invadir estes 
caminhos. Além disso 
os caminhos são 
invadidos pelo 
despejo de monstros, 
pois não existe 
recolha destes. 

Sanfins                     

Sanguedo                     
Santa Maria de 
Lamas                     

São João de 
Ver                     

São Paio de 
Oleiros                     

Souto (S. 
Miguel de) x x António Feliciano 

Tavares Pinto Presidente 

É atravessada pela ribeira da Laje, que já 
vem contaminada com poluição industrial 
da Arrifana. 
Parte do percurso da ribeira vai ser 
utilizado para instalação paralela do 
emissário de saneamento, poderá ser 
utilizado para criação de percursos 
pedonais e ciclovias. 
É necessário o reforço das acções de 
fiscalização. 
As acções de reabilitação das margens 
devem ter em conta as espécies 
características da zona envolvente. 
Impedir a instalação de zonas industriais 
nas margens de linhas de água. 
Possuem bastantes fontanários que estão 
ao abandono. 

  

Criação de zona 
pedonal e ciclovia BTT 
em S. Gião (será 
necessário limpar o 
caminho existente, 
realçando a calçada e 
fazer 
recuperação/manuten
ção de uma ponte 
existente no local). Ver 
em anexo o mapa de 
localização e fotos do 
local. 
 
 
 

Recuperação do 
Caminho Real. 
Preservação da 
mancha verde 
existente. 
Manutenção de um 
ponto histórico 
(caminho real e ponte 
romana). 
Colocação de 
sinalética no local. 
Limpeza dos lixos 
entretanto 
depositados. Ver em 
anexo o mapa de 
localização e fotos do 
local. 

  

Travanca                     

Vale                     

Vila Maior x   Manuel Mota 
Araújo 

Tesoureiro             
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Anexo 5 – Dados da participação das Juntas de Freguesia do concelho de OLIVEIRA DE AZEMÉIS. Nota: na reunião do dia 12 de Dezembro de 2007 estiveram ainda presentes representantes da Câmara Municipal de  
Oliveira de Azeméis, nomeadamente Albino Martins (Vereador do Ambiente), Ândrea Ferreira, Cláudia Azevedo, Paula Gomes, Telma Ribeiro, Clementina Fernandes, Susana Jorge, Filomena Farinhas. 
 
Indicamos a cor de salmão as freguesias que não participaram em nenhum dos momentos participativos que foram abertos e assinalamos a verde as freguesias que usaram os dois momentos para participar (reunião + 
ficha). 

Freguesias  Reunião 
JF 

Ficha de 
participação  

Presentes 
na reunião  Cargo 

Contributos 
específicos 

(reunião) 

Contributos globais 
(reunião) 

Contributos escritos 
- ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos 
escritos - 

MOBILIDADE 

Contributos 
escritos - 

ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

Carregosa    x       

Problema: a poluição 
doméstica é 
descarregada no Rio 
Antuã. Seria importante 
um real e efectivo 
tratamento dos 
efluentes domésticos 
através da rede de 
saneamento. É urgente 
alargar a rede de 
saneamento básico. 
Potencialidades do Rio 
Antuã: aparenta boas 
condições piscícolas, 
com bons locais para 
efectuar pesca e acesso 
dos pescadores. 

Deveriam 
desenvolver-se 
actividades nas 
escolas como plantar 
árvores, promover 
visitas de estudo a 
centros de triagem de 
lixos, potenciando a 
separação destes e 
melhorar a educação 
para a ecoeficiência 
energética divulgando 
técnicas e cuidados 
que possam contribuir 
para uma redução do 
consumo doméstico. 

Fazer uma alternativa 
à passagem no centro 
da freguesia. Fazer 
zonas pedonais (Rua 
D. Manuel II, Rua 
Augusto Santos) e 
ciclovias (Rua S. 
Salvador, Lugar de 
Lunais. 

Uma zona ecológica, 
de parque de lazer e 
desporto, junto ao 
campo de futebol. 
Tem um rio a passar, 
o que permite 
desenvolver um 
excelente parque e 
zona arborizada. 
Poderia complementar 
a actual zona 
desportiva, 
potenciando novas 
actividades. 

Seria 
fundamental um 
melhor cuidado 
e tratamento 
dos lixos 
industriais e de 
algumas PME. 

Cesar x   
Rodrigo 
Silva 

Presidente             

Fajões                     

Loureiro x x 
Júlio Martins 
de Castro 

Tesoureiro   

Necessária despoluição 
dos Rios Antuã, Conde 
e Ribeira das Enguias. 
As fontes de poluição 
são os efluentes 
domésticos e ainda a 
forte adubação dos 
solos. Deveriam ser 
criadas junto às 
margens destes rios 
corredores pedonais e 
ciclovias. 

As acções de 
sensibilização a 
desenvolver deveriam 
centrar-se na 
resolução dos 
problemas da poluição 
das água descritos no 
campo anterior 
(esquerda). 

O município pretende 
recuperar alguns 
moinhos no Lugar da 
Minhoteira e essa 
será uma boa zona 
para a criação de 
ciclovias e zonas 
pedonais que irão 
interagir com o 
bucolismo do local. 
Poderá ser um pólo 
de atracção para esta 
freguesia. 

No Lugar da 
Minhoteira poderia 
recuperar-se as 
margens do Rio Antuã 
em parceria com as 
freguesias de Loureiro 
e Pinheiro da 
Bemposta e o 
município, criando aí 
uma área de lazer. 
 
Existe a possibilidade 
de, dado a freguesia 
possuir uma grande 
área florestal e 
agrícola, 
promovermos a 
recuperação de 
alguns caminhos, 
beneficiando os 
proprietários e criando 
também condições 
para a prática de 
alguns desportos 
(BTT, orientação, 
downhill, geocatching, 
etc.) 

  

Macieira de 
Sarnes 

  x       

As juntas de freguesia são 
parceiras do projecto Eco-
Escolas, assim como a 
Câmara Municipal, mas em 
termos de educação ambiental 
quando efectuam acções são 
muito pontuais ou raras. 
Necessárias campanhas de 
educação para a 
sustentabilidade junto de 
industriais e agricultores. 
Existe Plano Municipal 
Estratégico de Ambiente do 
qual originaram estudos para 
implementação de ciclovias e 
zonas pedonais (área de 
Oliveira de Azeméis)  
Existem Roteiros turísticos: 
Rota Ferreira de Castro 
(Ossela, Palmaz,…) este 
parque foi alvo de uma 
candidatura por parte da 
ADRITEM - Associação de 
Desenvolvimento Rural 
Integrado das Terras de Santa 
Maria. 
Principais linhas de água: Ul, 
Antuã e Caima para os quais 
a estabilização e limpeza das 
margens é fundamental 
Há uma falta de passeios que 
impede as caminhadas por 
parte da população, sem 
passeios não há segurança. 
Proposta de criação de uma 
ciclovia que efectuaria a 
ligação da Escola Ferreira de 
Castro até à zona desportiva, 
as ciclovias prioritárias são as 
que ligam casa-escola. 
Ligação entre os percursos de 
interesse histórico e os 
percursos de interesse 
ambiental e de recreação, já 
foi efectuado um estudo com 
identificação de pontos de 
referência em cada freguesia. 
Está prevista a recuperação 
da área da Fábrica de Papel 
do Caima 

Problema: poluição do 
rio/ribeiro que passa na 
freguesia. As principais 
fontes poluentes estão a 
montante. Falta concluir 
a obra de saneamento. 

São necessárias 
campanhas de 
sensibilização para a 
importância cada vez 
maior dos recursos 
hídricos. Gostaria de 
efectuar uma limpeza 

Poderiam ser criadas 
ciclovias e zonas 
pedonais no Lugar da 
Capela e na Rua das 
Laboeiras. 

Revitalização de 
alguns imóveis rurais 
típicos e espaços 
(ruas, vielas, etc.). 
Apoio diverso à 
actividade agrícola. 
Poderia ser criado um 
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do rio. espaço verde de 
convívio na margem 
esquerda do rio/ribeiro 
na rua e travessa das 
Arroteias. 

Macinhata 
de Seixa  

x x 
Francisco 
Jesus 
Jacinto 

Presidente 

Problema da utilização 
de fertilizantes nas 
plantações de 
eucaliptos no concelho 
de Arouca que acabam 
por contaminar as linhas 
de água em Oliveira de 
Azeméis. 
Existe uma indústria que 
despeja para a linha de 
água. 
São necessárias 
campanhas de 
educação ambiental 
também dirigidas aos 
industriais. 

O Rio Ínsua necessita 
de uma intervenção ao 
nível da limpeza, quer 
das margens, quer do 
leito do mesmo. O Rio 
está cheio de plantas e 
de entulho proveniente 
das chuvadas que 
arrastam tudo para o 
seu leito e margens. O 
riacho no lugar de 
Gemieiro necessita 
também de limpeza. O 
Rio Ínsua recebe os 
resíduos provenientes 
da Pocilga "Big Pig", 
bem como de fossas. O 
riacho também recebe 
efluentes domésticos de 
fossas. 
As empresas poluidoras 
dos recursos hídricos 
deveriam ser obrigadas 
a construir ET de 
resíduos 
sólidos/líquidos. 
 
O maior problema da 
freguesia é a 
inexistência de 
saneamento básico, o 
que obriga as pessoas a 
fazer descargas das 
fossas para as vias 
públicas, terrenos... 

A sensibilização da 
população para as 
linhas de água deveria 
ser feita, quer por 
escrito, quer em 
colóquios bem 
organizados. 

A criação de um 
percurso pedonal ao 
longo do rio seria 
muito importante já 
que permitiria também 
as pessoas manterem 
as margens limpas e 
detectarem qualquer 
facto anómalo de 
descargas poluentes. 
Neste momento não 
existe nada feito (em 
termos de ciclovias ou 
zonas pedonais). Este 
percurso pedonal 
passa por dois 
moinhos que 
necessitam de 
recuperação (um em 
Silvares e outro em 
Lações de Baixo. 

Um bom corredor 
ecológico na freguesia 
é o Rio Ínsua (apesar 
dos problemas 
relatados). Uma boa 
intervenção deveria 
incluir a zona agrícola 
em ambas as 
margens e a 
recuperação dos 
moinhos e do açude. 

  

Madail x x Américo 
Carvalho 

Presidente Contaminação das 
linhas de água com 
herbicidas e 
fertilizantes. 

A limpeza do Rio Ul que 
passa na freguesia é 
necessária. 
Após essa despoluição 
existem zonas com 
potencialidade para o 
lazer, como o Açude 
das Ribeiras. 
A água das fontes 
públicas não está 
potável para consumo 
durante grandes épocas 
do ano. 
 
Falta saneamento e 
distribuição de água ao 
domicílio. 
Não será possível 

Existe nas escolas 
educação ambiental 
mas depois 
encontramos os 
vidrões e os papelões 
cheios durante 
semanas e as 
pessoas colocam no 
chão. Faltam 
contentores para o 
lixo doméstico e a sua 
desinfecção periódica. 
Falta educação 
ambiental e coimas 
para os 
prevaricadores na 
colocação do lixo. 

Todas as ruas 
deveriam ter passeios 
e nenhum 
licenciamento de 
obras deveria se feito 
sem a obrigatoriedade 
de áreas para 
passeios. 
Criar zonas para 
ciclovias em caminhos 
florestais. 

Localizar corredores 
ecológicos ao longo 
do Rio Ul. 
Restauração das 
casas antigas que 
fazem parte do 
património cultural e 
rural. 
Restauração da Ponte 
da Manica, património 
cultural da freguesia. 

É importante 
limpar os 
terrenos 
abandonados. 



 

Relatório síntese da participação das Juntas de Freguesia no âmbito do Futuro Sustentável - Fase de Alargamento | Concelho de Oliveira de Azeméis          34 

Freguesias  Reunião 
JF 

Ficha de 
participação  

Presentes 
na reunião  Cargo 

Contributos 
específicos 

(reunião) 

Contributos globais 
(reunião) 

Contributos escritos 
- ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos 
escritos - 

MOBILIDADE 

Contributos 
escritos - 

ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

despoluir rios e fontes 
sem que exista 
saneamento básico. 

Nogueira do 
Cravo  

x x 
Agostinho do 
Carmo 
Tavares 

Presidente 

Maior problema: Falta 
de saneamento básico 
80% das águas estão 
contaminadas 
Descargas clandestinas 
de águas residuais -  
problema dos “limpa-
fossas” que 
descarregam nas linhas 
de água 
Os escuteiros poderão 
participar nas 
campanhas de 
sensibilização 
ambiental. 

A sul da freguesia, a 
confrontar com S. 
Roque, existe, em 
terrenos particulares, 
uma nascente de água 
potável única na 
freguesia (a Fonte do 
Cravo). Como é uma 
nascente muito 
procurada pelas gentes 
da freguesia e das 
vizinhas poder-se-á 
pensar numa 
intervenção de modo a 
optimizar o acesso e o 
local da recolha de 
água. 

 

Existe tradição de 
ciclismo na freguesia, 
existem actividades 
nessa área, o terreno 
é propício à prática do 
ciclismo/BTT, existem 
recursos humanos 
(grandes figuras do 
ciclismo nacional e 
internacional). Para 
aproveitar o potencial 
enunciado seria 
necessária uma 
intervenção no sentido 
de criar um circuito 
BTT que possa dar 
resposta, servindo 
eventuais 
organizações 
regionais e/ou 
nacionais. 

Existe na freguesia 
uma área de 
nascentes naturais 
que até à data tem 
servido toda a região 
nas regas dos 
campos. Pretende-se 
edificar uma barragem 
para armazenamento 
dessa água e uma vez 
que a partir desse 
local existem 
percursos de água 
que servem alguns 
moinhos poder-se-á 
criar/recuperar essa 
actividade e criar uma 
área de utilidade 
pedagógica. 
Recuperar os moinhos 
e o respectivo espólio 
agrícola. A barragem 
pode também ser útil 
no combate aos 
incêndios. 

  

Oliveira de 
Azeméis 

x x Ramiro Rosa Presidente 

Simplificação do 
processo de limpeza 
das margens, os 
proprietários e a junta 
não actuam porque não 
têm autorização da 
CCDR-N. 
Contaminação da água 
de fontes e fontanários 
contaminados, só 2 
fontes estão potáveis. 
Problema da educação 
ambiental, os pais 
também têm de ser 
envolvidos. 

Sinalização de linhas de 
água. Poluição das 
linhas de água 
provocada pela 
descarga de fossas 
domésticas. 

Criação de infra-
estruturas de lazer 
para crianças 
integradas em 
espaços verdes 

Ciclovia na margem 
do Rio Antuã (Vilar-
Escravilheira), que 
necessitaria de 
negociação com 
proprietários de 
terrenos, preparação 
do terreno, 
identificação e 
sinalização do 
percurso. 
 
Reduzir ao 
estritamente 
necessário a 
utilização da zona 
pedonal do centro 
histórico da cidade 
(Rua Bento Carqueja 
e António Alegria) 
 
Criação de um Skate 
park 

Corredor verde 
(ligação entre o centro 
da cidade e o Parque 
de La-Salette), 
exigindo negociação 
com proprietários dos 
terrenos, preparação 
do terreno e 
identificação e 
sinalização do 
percurso. 
 
Há plantação 
descontrolada de 
eucaliptos. 
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Ossela  x x 
José Alves 
da Silva 

Presidente 

Problema da limpeza 
das margens do rio 
Caima e a fiscalização 
das descargas ilegais 
de origem industrial, 
nomeadamente do 
matadouro de Vale de 
Cambra. 
É importante a 
conclusão da rede de 
abastecimento de água. 
Freguesia com potencial 
para a instalação de 
ciclovias. 
Contaminação da água 
de fontes e fontanários 
contaminados, só cerca 
de 5 estão potáveis 
É a que tem maiores 
problemas de incêndios 
florestais 

O Rio Caima atravessa 
a freguesia 
(nascente/sul) em toda 
a sua extensão, 
passando por zonas 
agrícolas. 
Actualmente já não se 
encontra tão poluído 
como no passado 
porque Vale de Cambra 
já envia os seus esgotos 
para a ETAR de Ossela. 
No entanto, existe 
pouco peixe devido às 
descargas industriais e 
uso de fertilizantes e 
insecticidas nas 
lavouras.  
 
O que mais preocupa é 
facto de não haver uma 
rede de abastecimento 
de água e uma rede de 
saneamento. 

Têm que ser 
envolvida toda a 
comunidade escolar: 
professores, 
educadores, pais, 
associações e 
comunidade em 
geral… 

As ciclovias e 
percursos pedonais 
são enfatizados mas 
não é dada uma 
sugestão concreta de 
localização. 

A freguesia tem uma 
grande área ocupada 
essencialmente por 
floresta (pinheiro e 
eucalipto), campos 
agrícolas. A área 
urbana encontra-se 
muito dispersa, alguns 
lugares com 
acessibilidades 
deficientes. A indústria 
é de pequena escala 
mas também bastante 
dispersa (ainda não 
temos o estudo de 
pormenor da ZI 
mencionada no PDM). 

  

Palmaz x x 
Miguel 
Mendes 
Silva 

Presidente 

Problema de 
contaminação do rio 
Caima, desde o parque 
urbano até à ETAR de 
Ossela. Prioritária a sua 
recuperação. 
Recuperação dos 
moinhos é importante. 
Há um percurso pedonal 
na zona de Vilarinho de 
Roriz que importa 
valorizar, poderá ser um 
trilho associado aos 
espigueiros e eiras. Este 
percurso está inserido 
em reserva agrícola, 
com uma escola 
primária abandonada, 
ideal para ser o posto 
de apoio, instalação 
sanitária, posto de 
primeiros socorros, etc. 

O rio Caima atravessa a 
freguesia. Em tempos, a 
beleza das margens era 
tal, que era apelidado 
de a "Princesa de 
Palmaz". Actualmente 
está fortemente poluído, 
quer pelas industrias (de 
Vale de Cambra), quer 
pela ETAR de Ossela. 
 
Há poluição dos poços e 
dos fontanários públicos 
pelos resíduos da 
agricultura. 
 
O que mais preocupa é 
facto de não haver uma 
rede de abastecimento 
de água e uma rede de 
saneamento. 

É reconhecida a 
necessidade de 
investir nas crianças 
mas também é 
assumida a 
responsabilidade dos 
autarcas ("temos o 
dever e a obrigação 
de contribuir"); Era 
necessário sensibilizar 
os proprietários para a 
questão dos produtos 
químicos que utilizam 
nos seus terrenos, 
que actualmente 
poluem águas e solos. 

As vias rodoviárias 
não possuem as 
condições adequadas 
para que haja 
ciclovias e zonas 
pedonais com a 
devida segurança. 
Todavia, sendo a 
freguesia de cariz 
rural e florestal haverá 
condições para essas 
intervenções, 
bastando para isso os 
técnicos irem efectuar 
levantamentos. 

Ao nível do património 
cultural existem os 
espigueiros de 
Vilarinho de S. Luís. 
Estão na área de 
reserva agrícola. 
Estão em ruínas, 
havendo que os 
recuperar, embora 
possa haver entraves 
pelo facto de haver 
um número razoável 
do co-proprietários. 

  

Pindelo x   

Maria da 
Conceição 
Neves 
Coelho 

Assistente 
Administrati
va 
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Pinheiro da 
Bemposta 

  x       

Execução do 
saneamento básico. 
Continuação do 
abastecimento de água 
da rede pública. 
Melhoramento das 
nascentes de água na 
freguesia. 
Apoio para recuperação 
de algumas fontes e 
consequentemente uma 
melhor qualidade da 
água. 

Acordo entre a 
autarquia e a EB 2,3 
Dr, José Pereira 
Tavares para o 
levantamento histórico 
das fontes existentes 
na Freguesia. 

Substituição da linha 
férrea que passa na 
freguesia por uma 
ciclovia, já que a 
estrutura existente 
não faz sentido e está 
desajustada à 
realidade. 

Criação de um roteiro 
histórico abrangendo 
os monumentos, as 
casas antigas e pólos 
de interesse que 
fizeram e fazem da 
freguesia um museu 
vivo. 
Criação de um circuito 
de manutenção junto 
ao parque natural da 
freguesia. 
Abertura de caminhos 
florestais para 
combate a incêndios 
(a freguesia tem uma 
elevada densidade 
florestal) 

  

Santiago de 
Riba-Ul 

  x       

As linhas de água junto 
ao Rio Cercal e Rio Ul 
estão poluídas pelo 
lançamento de dejectos 
de cisternas de águas 
residuais. As maiores 
poluidoras são a CMOA 
e o tratamento 
deficiente das águas 
residuais da ETAR 
localizada no lugar do 
Salgueiro. Foram 
enviados já vários 
ofícios à CMOA para 
que se efectuem as 
ligações ao saneamento 
da rede pública. A 
ETAR no lugar do 
Salgueiro funciona mal. 

  

Para zonas pedonais: 
zona de lazer junto do 
Rio Cercal no lugar de 
Ponto de Cavaleiros; 
Zona junto ao Rio Ul. 
 
Para ciclovias: Zona 
Industrial de Santiago 
de Riba-Ul/Oliveira de 
Azeméis e Zona 
Industrial de Santiago 
de Riba-
Ul/Cavadas/Cucujães 
Esta seria uma forma 
de os trabalhadores 
de deslocarem de 
bicicleta. 

No Parque do Sr. do 
Campo é necessário 
renovar o parque 
infantil e espaço 
multifunções. 
Preservar a actual 
Zona de Lazer. 
Existência de 
explorações agrícolas. 
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São 
Martinho da 
Gândara 

  x       

Uma linha de água 
(denominada Rio Negro) 
cruza a freguesia 
(sentido 
Nascente/poente) em 
toda a sua extensão, 
atravessando zonas 
agrícolas. Trata-se de 
um troço descoberto 
com cerca de 20km e 
que desagua na Ria de 
Aveiro. Actualmente 
encontra-se bastante 
poluído por força das 
descargas de esgotos 
domésticos, de 
escoamento de 
sedimentos 
transportados por 
enxurradas e que são 
decorrentes das práticas 
agrícolas, de despejos 
industriais e do uso 
cada vez maior dos 
fertilizantes e 
insecticidas nas 
lavouras por parte dos 
agricultores. 
 
O tema mais importante 
e que merece prioridade 
sobre outros é a 
necessidade de uma 
rede de distribuição de 
água e de saneamento. 

É importante partir da 
escola (pois esta 
relembra os adultos e 
ensina às crianças) 
mas envolver toda a 
comunidade. 

As ciclovias e 
percursos pedonais 
são enfatizados mas 
não é dada uma 
sugestão concreta de 
localização. 

A freguesia é ocupada 
em 50% por campos 
agrícolas, em 30% por 
floresta (pinheiro e 
eucalipto) e em 20% 
por área urbana. É 
uma freguesia rural, 
com problemas em 
termos de 
conservação da 
natureza. Além da 
água, também o solo 
está poluído por uma 
actividade agrícola 
muito agressiva 
(industrial). No que 
respeita a Centros de 
Ruralidade deve ser 
promovida a 
agricultura e a floresta 
como forma de 
assegurar a melhoria 
do rendimento global 
dos agricultores, 
produtores e 
utilizadores da 
floresta, mas de forma 
controlada. 
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Freguesias  Reunião 
JF 

Ficha de 
participação  

Presentes 
na reunião  Cargo 

Contributos 
específicos 

(reunião) 

Contributos globais 
(reunião) 

Contributos escritos 
- ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos 
escritos - 

MOBILIDADE 

Contributos 
escritos - 

ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

São Roque x x Isabel Costa Presidente 

Fundamental terminar a 
instalação da rede de 
saneamento. 
Limpeza das margens 
dos rios 
Campanhas de 
sensibilização e 
educação ambiental 

As linhas de água que 
atravessam S. Roque 
sofrem consequências 
da falta de ligação da 
rede de saneamento 
existente com a ETAR 
de Santiago de Riba-Ul. 
Acresce ainda o 
problema das ligações 
pontuais e/ou definitivas 
das fossas particulares 
à rede de águas 
pluviais. O combate a 
estas ligações 
clandestinas deve ser 
alvo de especial 
atenção. 
 
Sugere-se a limpeza 
das margens do Rio Ul 
e Rio Cercal, Ribeira do 
Pintor e ribeiros 
situados nas imediações 
da junta de freguesia. 

Todas as escolas do 
ensino básico, jardins 
de infância e EB 2,3 
Comendador Ângelo 
Azevedo têm 
trabalhado de forma 
excelente a temática 
ambiental. Todos 
estão abrangidos pelo 
Eco-Escolas e 
obtiveram Bandeira 
Verde. 
 
Para reforçar a 
consciência ambiental 
ao nível da população 
activa poderiam 
elaborar-se Guias 
para a 
Sustentabilidade 
Ambiental que resulte 
da compilação dos 
trabalhos dos alunos 
nas escolas, bem 
como pela colocação 
dos seus trabalhos 
junto aos contentores 
do lixo e ecopontos. 

Em virtude da 
orografia da freguesia 
será difícil a 
implantação de 
ciclovias. Ao nível das 
zonas pedonais 
sugere-se um 
percurso ribeirinho à 
face das margens dos 
ribeiros situados nas 
imediações do jardim 
público a construir ao 
lado da JF, que se 
poderá estender 
desde a Rua Padre 
Pereira da Costa até à 
Av. S. Pedro de Vila 
Chã. 

Em termos de 
corredores ecológicos 
sugere-se a sua 
aplicação nas 
margens do Rio 
Cercal e que se 
poderá entender a 
montante até à Fonte 
do Cravo (em 
Nogueira do Cravo)  a 
jusante até ao Parque 
de Lazer de Ponte de 
Cavaleiros (em 
Santiago Riba-Ul). 
 
Como centro de 
ruralidade, a Quinta 
do Côvo é o exemplo 
a preservar como 
património histórico, 
cultural e paisagista. 

A insuficiência 
de ecopontos e 
reduzida 
periodicidade de 
recolha bem 
como a fraca 
qualidade no 
serviço de 
recolha de RSU 
pode contribuir 
para uma 
descredibilizaçã
o das acções de 
sensibilização 
ambiental. 
 
A falta de locais 
específicos para 
recolha de óleos 
usados favorece 
a sua descarga 
nas linhas de 
água, pelo que 
se sugere a 
instalação de 
pontos de 
recolha 
espalhados pelo 
concelho. Os 
óleos 
produzidos 
poderão ser 
encaminhados 
para a produção 
de 
biocombustíveis. 
 
A 
desorganização 
territorial em 
termos de 
localizações dos 
espaços 
industriais 
contribui para a 
diminuição dos 
padrões de 
qualidade de 
vida fruto da 
mistura de 
habitações 
unifamiliares 
com pavilhões 
industriais, com 
as 
consequências 
que advêm 
dessa 
convivência nem 
sempre pacífica. 
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Freguesias  Reunião 
JF 

Ficha de 
participação  

Presentes 
na reunião  Cargo 

Contributos 
específicos 

(reunião) 

Contributos globais 
(reunião) 

Contributos escritos 
- ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos 
escritos - 

MOBILIDADE 

Contributos 
escritos - 

ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

Travanca                     

Ul x x 
Mário 
Figueiredo 
Pereira 

Presidente   

Na freguesia passam 
várias linhas de água, 
na maioria com uma 
qualidade da água não 
conforme (em particular 
no que respeita aos 
coliformes). A 
regeneração das linhas 
de água tem que passar 
pela implementação do 
sistema de saneamento, 
complementado com 
uma ETAR. Um enorme 
problema é a poluição 
dos rios Ul e Antuã (um 
atentado ambiental que 
tem sido descurado). 

  

A topografia dos 
terrenos não é 
propícia para a 
criação de ciclovias. 
Nas zonas dos 
moinhos seria 
interessante a 
implementação de 
caminhos pedonais, já 
que os actuais estão 
intransitáveis. 

Na zona dos moinhos 
existem 
potencialidades, 
bastaria concretizar 
em toda a sua 
plenitude o Núcleo 
Museológico do 
Moinho e do Pão. 
Falta a limpeza nas 
áreas naturais, que é 
potenciadora de fogos 
florestais. 

  

Vila de 
Cucujães 
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ANEXO 6 – Dados da participação das Juntas de Freguesia do concelho de AROUCA. Nota: na reunião do dia 13 de Dezembro de 2007 estiveram ainda presentes representantes da Câmara Municipal de Arouca, 
nomeadamente Albino Soares Oliveira (Vereador de Ambiente), Adélia Almeida, Glória Tavares, José Carlos Andrade, Norberto Castro.  
 
Indicamos a cor de salmão as freguesias que não participaram em nenhum dos momentos participativos que foram abertos e assinalamos a verde as freguesias que usaram os dois momentos para participar (reunião + 
ficha).  
         

Freguesias Reunião 
JF  

Ficha de 
participação  

Presente 
na reunião  Cargo Contributos específicos 

(reunião) 
Contributos globais 

(reunião) 

Contributos 
escritos - 

ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos 
escritos - 

MOBILIDADE 

Contributos 
escritos - 

ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

Albergaria da 
Serra                     

Alvarenga x x Edgar Soares Presidente 

Problemas com saneamento e 
abastecimento de água para 
consumo humano; 
Falta de “guarda-rios”. 
Problema da limpeza das margens 
dos rios e ribeiras. 
Freguesia com bastantes trilhos 
pedestres e até ciclovias, embora 
seja uma freguesia com 
características orográficas que 
dificultam a sua fácil utilização. 
Identificação das fontes poluentes 
já está realizada mas a Junta não 
tem capacidade económica para 
intervir. 
Grande área florestal mas a junta 
não consegue impor aos 
proprietários a limpeza das matas. 
Problema do abastecimento de 
água para consumo, poderiam ser 
pensadas outras fontes que as 
provenientes da AdDP. 

A rede de 
abastecimento de 
água domiciliária 
de águas residuais 
é muito residual e 
deficitária, bem 
como a rede de 
águas pluviais 

    

Há um excesso de 
eucaliptos que vitima a 
freguesia com fogos 
florestais 

O lixo só é recolhido 
duas vezes por 
semana. 
Não existem 
ecopontos. 
Não existem depósitos 
de entulhos e de 
terras de construção 
civil. 

Arouca x   António 
Rocha Presidente             

Burgo x   Fernando 
Mendes 

Presidente             

Cabreiros x   Mário Martins Presidente             

Canelas x x Fernando 
Cunha Presidente   

Concelho com a maior área florestal da 
GAMP e com o maior número de 
incêndios. 
41% do concelho está inserido em rede 
Natura. 
Linhas de água principais são o rio 
Arda e o Paiva. 
Trilhos pedestres na serra da Freita 
homologados pela Federação 
Portuguesa de Campismo. 
A câmara tem um estudo para a 
recuperação do rio Arda, de alguns 
moinhos e até para a construção de 
ciclovias. 
A câmara prevê em breve ter uma 
cobertura de saneamento na ordem 
dos 80%, com construção de ETARs, 
tendo uma parceria com as Águas do 
Douro e Paiva. 
Problema associados ao modelo de 
concentração da população, não há 
concentração. As habitações estão 
dispersas dificultando a instalação de 
infra-estruturas. 

Ribeiro que vem 
do Lugar de Cima 
para o Lugar de 
Baixo em direcção 
ao Rio Paiva: tem 
o problema da 
grande 
acumulação de 
lixos fora dos 
povoados (os 
responsáveis são 
as populações, 
apesar do esforço 
dos autarcas), 
embora o potencial 
paisagístico seja 
elevado. 

O bom trabalho 
que as escolas já 
fazem deveria ser 
estendido ao meio 
associativo e às 
pessoas em geral. 

Poderiam pensar-se 
zonas pedonais em 
lugares estratégicos 
onde estão definidos 
geossítios. 

Os corredores 
ecológicos deveriam 
funcionar ao longo dos 
rios e ribeiras, se bem 
que os acessos são 
sempre difíceis. Seria 
necessário envolver a 
actividade agrícola e 
respectivos parceiros. O 
Rio Paiva é uma grande 
potencialidade. 
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Freguesias Reunião 
JF  

Ficha de 
participação  

Presente 
na reunião  Cargo Contributos específicos 

(reunião) 
Contributos globais 

(reunião) 

Contributos 
escritos - 

ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos 
escritos - 

MOBILIDADE 

Contributos 
escritos - 

ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

Chave   x       

Existem lixos 
depositados nas 
margens dos rios, 
sejam lenha ou 
resíduos 
domésticos (no 
passado isto era 
causado pela 
inexistência de 
contentores de 
lixo). Deve evitar-
se o desvio de 
linhas de água, 
pois desvirtua 
visualmente e 
torna os solos 
mais vulneráveis. 

Deveriam ser 
colocados 
contentores em 
lugares micro-
urbanos, educar os 
mais jovens e 
colocar placas a 
solicitar o respeito 
pelo ambiente. 

Criação de passeios 
na EN-224-1 entre 
Chão de Ave e a 
Zona Industrial de 
Farrapa. Criação de 
zonas pedonais 
interditas ao trânsito 
do centro à Igreja de 
Santa Eulália; 
Criação de passeios 
ao longo da estrada 
municipal no lugar de 
Chave. Criação de 
parques no lugar do 
Tojal, Largo do 
Souto, Largo de 
Quintela, Largo da 
Bouça e Largo da 
Regada. 

Reconstrução do 
património rural, quer 
moinhos, quer regadios, 
caminhos romanos, etc.; 
Requalificação de igrejas 
e capelas; Conservação 
de árvores centenárias. 

O crescente egoísmo 
social, procurando-se 
meramente o 
interesse individual. 

Covelo de Paivó x   
Adriano 
Martins 
Soares 

Presidente             

Escariz x x 

Maria 
Fernanda 
Conceição 
Oliveira 

Presidente 

Grande número de escolas 
envolvidas no projecto Eco-
Escolas 
O agrupamento de escolas tem um 
projecto para despoluição do rio 
(nascente do rio Antuã) 

Rio Inha: limpeza 
das margens e 
plantação de 
árvores em 
determinados 
terrenos contíguos 
ao rio para criação 
de zonas de lazer 
em terrenos que 
pertencem à Junta 
de Freguesia 

  

Construção de uma 
zona pedonal junto à 
via de ligação EB 2,3 
Escariz - Ferme 

    

Espiunca x x 
António 
Martins 
Rodrigues 

Tesoureiro   não dá 
contribuição válida 

não dá 
contribuição válida 

não dá contribuição 
válida 

não dá contribuição 
válida   

Fermedo x   
António 
Gomes 
Santos 

Presidente             

Janarde  x   
António 
Martins 
Gomes 

Presidente 

Problema nas margens do rio 
Paiva, com acumulação de 
entulhos que provocam 
inundações nas altura das chuvas. 

          

Mansores                     

Moldes                     

Rossas x   José Paulo 
Oliveira Presidente 

O rio Arda não apresenta grandes 
problemas de poluição e possuem 
uma associação de jovens a 
UrtiArda 
(http://rossas.aroucanet.com/v2/as
soc.php) que tem uma intervenção 
muito activa na localidade. 
Problemas da poluição dos rios 
associada à falta de saneamento. 
Principal problema da poluição das 
linhas de água encontra-se no 
Vale de Arouca. 
Poluição do rio Arda não é apenas 
nas águas, mas também nas 
margens, causa inundações. O 
problema afecta o centro da vila 
até à saída do concelho. 

          

Santa Eulália x   Albino Jorge 
Cardoso Presidente             

São Miguel do 
Mato                     
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Freguesias Reunião 
JF  

Ficha de 
participação  

Presente 
na reunião  Cargo Contributos específicos 

(reunião) 
Contributos globais 

(reunião) 

Contributos 
escritos - 

ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos 
escritos - 

MOBILIDADE 

Contributos 
escritos - 

ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

Tropeço x x Elísio Vieira 
Brandão 

Presidente   

No troço do Rio 
Arda desde a 
ribeira até às 
proximidades da 
Ponte do Arda: há 
descargas de 
resíduos agrícolas 
e silvícolas no Rio 
Arda. As levadas 
estão destruídas e 
não desempenham 
as funções para as 
quais foram 
criadas. Uma 
potencialidade da 
zona é a 
possibilidade de 
praticar desportos 
náuticos e 
aquáticos. 
Gostariam de 
recuperar 
actividades como a 
pesca, os 
percursos 
pedestres ao longo 
das margens e 
outros espaços de 
lazer e a 
recuperação de 
actividades locais 
como o cultivo do 
linho, do azeite e a 
cestaria. 

  

No troço do Rio Arda 
desde a ribeira até 
às proximidades da 
Ponte do Arda: criar 
ciclovias e zonas 
pedonais alternativas 
devido à excelência 
da paisagem; 
requalificação deste 
espaço através da 
criação destas zonas 
em toda a freguesia. 

Os corredores 
ecológicos deveriam 
passar pela Ribeira, 
Carvalhal e Carraceira, 
onde a fauna e flora são 
predominantes em 
qualidade e quantidade. 
Os corredores deveriam 
ainda passar nas áreas 
onde outrora se 
desenvolveram as 
actividades do cultivo do 
linho, do azeite e da 
cestaria. 
Há neste momento uma 
plantação excedentária 
de eucalipto em 
detrimento de outras 
espécies. 
Há descargas de detritos 
e outros poluentes em 
zonas ecológicas. 
 

  

Urrô x   Dário Tavares Presidente 

Rio Arda é a linha de água mais 
problemática. 
Inicio da instalação da rede de 
saneamento. 
Necessidade de campanhas de 
educação ambiental. 
Freguesia com potencial para 
instalação de ciclovias. 

          

Várzea x   

Mário Rui 
Rocha 
Brandão 
Almeida 

Presidente 

Reforço para a acção dos técnicos 
e de explicação das opções. 
Maior número de acções de 
divulgação e sensibilização 
ambiental. 
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ANEXO 7 – Dados da participação das Juntas de Freguesia do concelho de SANTO TIRSO. Nota: na reunião do dia 8 de Janeiro de 2008 estiveram ainda presentes representantes da Câmara Municipal de  
Santo Tirso, nomeadamente Ana Maria Ferreira (Vereadora do Ambiente), Carla Moreira, Lúcia Rodrigues, Susana Ferreira. 
 
Indicamos a cor de salmão as freguesias que não participaram em nenhum dos momentos participativos que foram abertos e assinalamos a verde as freguesias que usaram os dois momentos para participar (reunião + 
ficha). 
 

Freguesias Reunião 
JF  

Ficha de 
participação  

Presentes 
na reunião  Cargo Contributos específicos 

(reunião) 

Contributos 
globais 

(reunião) 

Contributos escritos - 
ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos escritos 
- MOBILIDADE 

Contributos escritos - 
ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

Agrela x x 
Augusto 
Souto + 
Paulo Bento 

Presidente 
+ 
Tesoureiro 

Problema de falta de saneamento. 
Possibilidade para instalar um 
centro de ruralidade na Casa da 
Agrela, que já está classificada 
como património municipal e 
encontra-se em perigo de ruína 

1. Localização e 
caracterização:  
a. Rio Leça: Atravessa a 
freguesia em cerca de 2.5 Km. 
b. Ribeira da Balinha: Afluente do 
Rio Leça, nasce na Serra da 
Agrela e tem cerca de 3 Km. 
c. Rego Foreiro do Bitaréu: Linha 
de Água artificial do final do sec. 
XVIII, com cerca de 1.7 Km, de 
aproveitamento de água do Rio 
Leça para regadio, entre a levada 
do Bitaréu (existente) e a Agra    
2. Fontes de Poluição e Outros 
Problemas:  
Efluentes animais e humanos, 
lixo doméstico, leitos muito 
assoreados por vegetação e 
excedentes agrícolas 
3. Potencialidades:  
a. Beleza Natural 
b. Aproveitamento de Margens 
para Laser. 
c. Criação de parque junto à 
Levada do Bitaréu com 
recuperação de 2 Moinhos e 2 
levadas (Bitaréu e Neto) 
d. Recuperação duma linha de 
água centenária (Rego Foreiro) 
e. Criação de caminho pedonal 
marginal ao Rio Leça em toda a 
sua extensão 
f. Recuperação da fauna piscícola 
(truta, enguia e barbo) 

Há cerca de 3 anos 
a Junta de 
Freguesia procedeu 
à limpeza do Rego 
Foreiro do Bitaréu 
em cerca de 50% do 
seu percurso com 
sucesso, no entanto 
precisa de 
intervenção anual 
permanente. 
O proprietário de 
parte do potencial 
Parque de Lazer do 
Bitaréu (Vercoope) 
existe total 
aceitação da Ideia. 
Cede o Moinho para 
o projecto. 
A população está 
mentalizada para a 
necessidade urgente 
da recuperação do 
Rio Leça e seus 
afluentes, no 
entanto gostaria que 
fossem previstas 
sessões de 
informação nas 
Escolas (EB1 e EB 
2/3 de Agrela) bem 
como à população 
em geral. 

1. Criação duma ciclovia e 
zona pedonal mista, com 
aproveitamento e  
alargamento da estrada 
rural da Agra entre Agrela 
e Água Longa em cerca de 
50% do percurso, em 
parte marginal à Ribeira 
da Balinha e ao Rio Leça, 
podendo ser criado um 
circuito fechado com a 
recuperação dum caminho 
a Sul da Agra. Este 
circuito terá cerca de  4 
Km. 
2. Criação duma ciclovia 
marginal à EN 105. 

Criação dum centro de 
Ruralidade na freguesia de 
Agrela, com o 
aproveitamento da Casa da 
Agrela referenciada no Plano 
Director Municipal como 
Património Municipal. 
Contempla casa Senhorial 
habitada pelos proprietários, 
casa Agrícola, Oficinas, 
Celeiros, Estábulos (Bovinos, 
Equídeos e Suínos). Pode 
servir de Escola Agrícola, 
Hotelaria e centro de Laser. 
É necessário fazer acordos 
com os proprietários (já se 
manifestaram interessados 
num projecto desta índole), 
recuperar as Edificações e 
encontrar parceiros e 
investidores interessados. 
Necessidade da Criação dum 
Plano de Reflorestação da 
Serra da Agrela em 
substituição da monocultura 
do Eucalipto. 

  

Água Longa x   Manuel 
Ribeiro 

Presidente 

Problema das linhas de água tem 
de envolver todos os concelhos por 
onde essa linha passa. 
Há possibilidade para a criação de 
um caminho pedonal junto à 
margem do Leça, aproveitando e 
fazendo um percurso que passe por 
antigas levadas e moinhos. 

          

Areias x   Germano 
Rodrigues Presidente             

Vila das Aves                     

Burgães x   
Fernando 
Jorge da 
Silva Rêgo 

Presidente 

Ribeiro de Gatim também tem 
muitos moinhos e pressas. 
A ribeira de S. Tiago por vezes 
provoca inundações devido ao lixo 
que se acumula nas margens. 
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Freguesias Reunião 
JF  

Ficha de 
participação  

Presentes 
na reunião  Cargo Contributos específicos 

(reunião) 

Contributos 
globais 

(reunião) 

Contributos escritos - 
ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos escritos 
- MOBILIDADE 

Contributos escritos - 
ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

Campo (São 
Martinho) 

  x       

Passam o Rio Vizela, o Ribeiro 
dos Asnos e o Ribeiro de 
Pousada. As principais fontes de 
poluição são os efluentes 
domésticos e das tinturarias. 
Potencialidades: além da pesca, 
a recuperação dos moinhos e 
Barragem de Pousada (para mini-
hidrica). No Vau também poderia 
construir-se mini-hidrica para 
produção de energia. 

São necessárias 
mais acções junto 
da população e da 
comunidade escolar 
em especial. 

Nas margens das ribeiras, 
com ligação ao Rio Vizela 
e a foz das duas ribeiras 
ligadas pela margem do 
Rio Vizela, com acesso ao 
centro da vila. Algumas 
das intervenções já estão 
previstas no PGU em 
elaboração pela CMST. 

O plano geral de urbanização 
(PGU) contempla a maior 
parte das potencialidades. A 
criação de um parque de 
lazer junto ao Rio Vizela e foz 
do Ribeiro de Pousada até ao 
lugar do Vau. 

A poluição do ar 
de algumas 
empresas e de 
algumas 
actividades 
agrícolas.  

Carreira                     

Couto (Santa 
Cristina) x x 

F. Jorge 
Gomes da 
Silva 

Presidente             

Couto (São 
Miguel) x   Joaquim 

Nunes Presidente             

Guimarei x   
Maria Lurdes 
Ferreira 
Santos 

Secretário             

Lama x   Agostinho 
Marques 

Presidente             

Lamelas x x Ascendino 
Almeida     

Esta JF organizou com a JF de 
Reguenga uma reunião 
extraordinária para apresentar a 
seguinte ideia relativa ao Rio 
Leça: 
Executar o desassoreamento do 
leito do rio no troço compreendido 
entre a Ponte sobre o caminho 
agrícola na freguesia de lamelas 
e a Ponte da Reguenga. 
Criar na zona das pontes na 
freguesia da Reguenga uma área 
de lazer. 
Recuperar o património (serra 
hidráulica e moinho) existente 
junto às pontes na freguesia da 
Reguenga. 
Executar na margem direita, e em 
toda a extensão do troço referido 
no ponto anterior, um caminho 
pedonal que poderá ser alongado 
até ao lugar da "Ponte de Pau", 
contribuindo assim para a 
reaproximação das populações 
de Lamelas e Reguenga 
Promover o repovoamento de 
espécies piscícolas. 
Solicitar à autoridade competente 
a interdição da prática de pesca 
desportiva nos períodos 
recomendados (após o 
repovoamento). 

        

Monte Cordova x x Manuel Leal   Está a ser realizado um estudo na 
ribeira de Pisão. 

Aqui se localiza a nascente do 
Rio Leça, no Lugar de Fôjo. É 
património natural, não tem 
fontes de poluição. Tem muitos 
turistas. Seria importante 
melhorar o espaço envolvente à 
nascente do rio, bem como 
dignificar as margens do restante 
curso do rio (mantendo-as 
naturalizadas). 

  

São propostas ciclovias 
em toda a extensão do Rio 
Leça (desde a nascente 
até ao ponto em que sai 
da Freguesia). 

Os moinhos degradados 
deveriam ser recuperados. 
Também deveria ser 
construído um Museu 
Agrícola. Existe já a Serra 
Hidráulica no Lugar de 
Pereiras. É urgente a criação 
de uma zona de lazer. 

Empresa de 
extracção de 
pedra, que não 
se enquadra na 
realidade e 
vertente 
paisagística e 
ambiental da 
freguesia. 
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Freguesias Reunião 
JF  

Ficha de 
participação  

Presentes 
na reunião  Cargo Contributos específicos 

(reunião) 

Contributos 
globais 

(reunião) 

Contributos escritos - 
ÁGUA 

Contributos 
escritos - 

EDUCAÇÃO 

Contributos escritos 
- MOBILIDADE 

Contributos escritos - 
ORDENAMENTO 

Contributos 
escritos - 
OUTROS 

Negrelos (São 
Mamede) 

                    

Negrelos (São 
Tomé) x x 

Henrique 
Pinheiro 
Machado 

Presidente 

A ribeira do Fojo (nascente em 
Monte Córdova) tem 
aproximadamente 30 moinhos 
desactivados, poderia ter um 
percurso pedestre caso o curso de 
água fosse requalificado. 

Ribeiro do Fojó: Nasce no “Braço 
de Mar” em Redundo, Monte 
Córdova e desagua no rio Vizela. 
Tem poluição proveniente das 
pedreiras, explorações agrícolas 
e de fontes domésticas. 
Apresenta potencialidades 
turísticas e poderá servir para a 
instalação de um percurso 
pedonal que passe pelos 
moinhos do Fojo. Será 
necessário recuperar estas 
estruturas para servirem de áreas 
de lazer e para manutenção do 
regadio. 

Sensibilização e 
educação ao nível 
escolar e junto da 
população em geral. 
Centros de 
educação ambiental, 
hortas pedagógicas 
e recuperação de 
casas de agrícolas. 

      

Palmeira                     

Rebordões x   Manuel 
Oliveira Presidente             

Refojos de Riba 
de Ave 

                    

Reguenga x x Rogério Frião Presidente Problema da poluição do rio Leça. 

Esta JF organizou com a JF de 
Lamelas uma reunião 
extraordinária para apresentar 
proposta relativa ao Rio Leça. Por 
favor ver o campo da JF de 
Lamelas. 

        

Roriz   x       

A freguesia é atravessada por 
vários cursos de água que 
desaguam na margem esquerda 
do Rio Vizela. A mais importante 
é a Ribeira dos Asnos. Muitas 
das ribeiras estão 
descaracterizadas e até 
entubadas, com construções em 
leito de cheia e desviadas do 
curso natural. 
As fontes de poluição são difusas 
(práticas agrícolas), entradas de 
águas residuais de pequenas 
industrias, explorações de 
animais e actividades domésticas 
e deposição de entulho e lixo nas 
margens. 
Outro problema que afecta as 
linhas de água é a actividade das 
pedreiras (algumas ilegais), que 
entulham ou alteram os cursos da 
água. 
A Ribeira de Asnos deveria ser 
potenciada para abastecimento 
de água à actividade agrícola 
(passa em terrenos privados 
agrícolas) mas deveria associar-
se um trilho pedestre para eco-
turismo. 

Não foram até ao 
momento 
desenvolvidas 
quaisquer 
actividades nesta 
área. Gostaríamos 
de ver 
desenvolvidas: 
acções de formação, 
teatros, actividades 
e jogos, aplicações 
multimédia, guias e 
manuais didácticos, 
oficinas 
pedagógicas (sobre 
água, floresta, 
compostagem, 
reciclagem, 
resíduos, etc.) 

A freguesia tem declives 
acentuados. No entanto 
acha-se importante criar 
as seguintes 
ciclovias/zonas pedonais: 
Ao longo da EN 209-2 
(uma via muito percorrida 
por peões, em particular 
para ir às escolas) 
Bouça das Burras 
(potencialidades 
paisagísticas e culturais) 
Caminho da Pedreira (liga 
o mosteiro de Roriz a 
Monte Córdova) 
Caminho que liga o 
mosteiro de Roriz ao 
mosteiro de Singeverga, 
pelos campos agrícolas 
Acesso ao Monte 
Pinouços 
Caminho do Alto da Costa 
à Ponte pedonal de 
Macabio sobre o rio Vizela 
(passando na Quinta do 
Médico) 

O território de Roriz 
apresenta "bolsas" de 
ruralidade espalhadas por 
toda a freguesia que devem 
ser, a todo o custo, 
preservadas de modo a 
manter a identidade destas 
populações. É importante 
preservar as antigas quintas, 
eiras, tradições como a 
desfolhada do milho, etc. 
 
Enumera-se num documento 
os vários elementos do 
património cultural a ter em 
atenção (Capela de S. João, 
Capela de Santa Maria de 
Negrelos, Igreja de S. Pedro 
de Roriz, Mosteiro de Santa 
Escolástica, Mosteiro de 
Singeverga, Casa do 
Mosteiro, Casa dos 
Fundadores do Mosteiro de 
Singeverga, Antigas Quintas 
e Casas Rurais - Sandim, 
Virães, Mosteiro, cabreira, 
Além, Samoça, Santa Maria, 
Pelourinhos e Cruzeiros) 
 
Quanto ao Património Natural 
refere-se a Bouça das Burras 
e a necessidade de proteger 
as galerias ripícolas e as 
poucas manchas de 
carvalhais que ainda 
persistem. 

Deposição ilegal 
de lixo nas 
bermas das 
estradas; 
proliferação de 
espécies 
invasoras, 
nomeadamente 
acácias; 
pedreiras 
ilegais. Roriz 
apresenta 
inúmeras 
potencialidades, 
nomeadamente 
ao nível do 
turismo rural, 
percursos 
pedestres de 
exploração de 
património 
arquitectónico e 
paisagístico, 
gastronomia 
(bolachas do 
Mosteiro de 
Santa 
Escolástica, 
Licor de 
Singeverga)... 
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Apesar de na actualidade a 
agricultura já não ser tão 
importante para a economia 
da freguesia, deveria investir-
se nos produtos biológicos, 
na manutenção e divulgação 
de técnicas agrícolas 
ancestrais, aproveitamento 
de uma das antigas quintas 
para fazer uma quinta 
pedagógica e um museu das 
aldeias, integrar Roriz na 
Rota dos Vinhos Verdes, 
fazer percursos de BTT. 

Santo Tirso x   Jorge Graça Presidente             

São Salvador 
do Campo                     

Sequeiró   x       

Apenas passa um riacho na 
freguesia que por vezes está 
poluído devido à actividade têxtil 
e alguns detritos deitados 
inadvertidamente pela população. 

  

Devido à falta de verbas 
não existe nenhum estudo 
sobre este tema mas é 
reconhecido que existe 
espaço para criar ciclovias 
e zonas pedonais 

    

Vilarinho                     

 
 


