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Monitorização de Linhas de Água



BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

Um município ECOXXI evidencia um conjunto de políticas, práticas e ações
conducentes ao desenvolvimento sustentável.
Esta avaliação anual realizada com recurso a um conjunto de 21 indicadores
e mais 65 subindicadores é coordenada pela Associação Bandeira Azul com
a participação de um conjunto de pessoas e entidades (mais de 40) que
constituem a Comissão Nacional.
Cada indicador pretende evidenciar diferentes vertentes da
sustentabilidade sendo valorizadas as áreas relativas à educação para o
desenvolvimento sustentável, gestão de recursos, ordenamento do
território e mobilidade, sociedade civil e emprego, turismo e agricultura
sustentável, entre outras.
O galardão ECOXXI visa reconhecer e comunicar os compromissos
assumidos pelos municípios no sentido da sustentabilidade, com especial
ênfase da promoção da educação e qualidade ambientais.
Em cada mês tem vindo a ser publicados exemplos que se pretendem
inspiradores por constituírem estratégias de sucesso na implementação da
sustentabilidade.
No mês de janeiro destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Loures sobre a monitorização da qualidade dos rios e ribeiras.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI


CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (BIODIVERSIDADE E 
GEODIVERSIDADE). CONHECER, EDUCAR E DIVULGAR

indicador 10 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

LOURES

Boa prática em destaque:

“MONITORIZAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA”
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 10
Descrição:
Este indicador tem como objetivo a 
avaliação dos parâmetros 
relacionados com a conservação dos 
recursos naturais.

Sub-Indicadores:
A. Conservação da Natureza  – Ações 

e Projetos 
B. Formação/Educação
C. Promoção e Divulgação do 

Ambiente Natural 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (BIODIVERSIDADE E GEODIVERSIDADE). 

CONHECER, EDUCAR E DIVULGAR

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



LOURES

O MUNICÍPIO 

Enquadrado na Área 
Metropolitana de Lisboa, 
junto à margem direita do 
Rio Tejo, encontra-se 
limitado pelos concelhos de 
Arruda dos Vinhos, Sintra, 
Odivelas, Lisboa, Vila 
Franca de Xira e Mafra. 
Possui uma densidade 
populacional de 1.211,2 
habitantes/km2 (INE, 2011).

LOURES NO ECOXXI

Município candidato pela 
primeira vez em 2009. 
Voltou a inscrever-se em 
2013 e em 2016, ano em 
que começou a participar 
continuamente. Em 2018, 
obteve a sua melhor 
pontuação, integrando o 
conjunto de municípios 
com pelo menos 80%.



O PROJETO

O projeto de monitorização
da qualidade dos rios e
ribeiros visa a promoção de
uma estratégia global entre o
Município e Serviços
Intermunicipalizados de
Águas e Resíduos (SIMAR) de
Loures e Odivelas, tendo em
consideração as
competências das duas
entidades em matéria de
gestão de recursos hídrico.

Composto por uma rede
hidrográfica com uma
extensão de 250 km de linhas
de água, e atravessado por
linhas de água de especial
importância, como o rio
Trancão e o Rio de Loures, a
implementação de um plano
desta natureza assume
especial relevância.

QUALIDADE DOS RIOS E RIBEIRAS MONITORIZADA

Loures tem desenvolvido um conjunto de sistemas 
de monitorização capazes de dotar o concelho de informações que 

permitem conhecer o estado ecológico dos ecossistemas.



BIOMONITORIZAÇÃO

A qualidade da água de rios e 
ribeiros do concelho é analisada 
com base num conjunto de 
parâmetros físico-químicos e 
bacteriológicos.

O plano de monitorização da 
qualidade das massas de água, 
permitirá detetar possíveis 
descargas ilegais e associá-las a 
prováveis infratores, assim como 
permitir uma atuação preventiva na 
origem do problema por forma a 
reduzir o impacte ambiental.

É realizada ainda a 
biomonitorização da fauna e da 
flora ripícola, enquadrada na 
distribuição dos habitats e 
vegetação, com o perfil longitudinal 
e traçado dos cursos de água, a 
distribuição das áreas de erosão, 
acumulação e escoamento de água, 
assim como a diversidade de 
microclimas. 

QUALIDADE DOS RIOS E RIBEIRAS MONITORIZADA

O plano de monitorização da qualidade das massas 
de água, permitirá detetar possíveis descargas ilegais.



QUALIDADE DOS RIOS E RIBEIRAS MONITORIZADA

REPENSAR OS RIOS

Numa visão integrada a educação e 
sensibilização ambiental assume 
também um papel determinante 
com a atividade “Repensar os Rios” 
que através da identificação das 
principais espécies de fauna 
existente, e de boas práticas 
comportamentais a adotar para os 
mantermos limpos, e a identificação 
de fatores que condicionam a sua 
qualidade, contribuem para o 
objetivo comum de devolver os Rios 
às Populações.

Esta é apenas uma das atividades 
dirigidas à comunidade escolar, 
enquadrada na Estratégia Municipal 
de Educação e Sensibilização 
Ambiental do Município de Loures, 
que assenta em três eixos 
temáticos: descarbonizar a 
sociedade, tornar a economia 
circular e valorizar o território.

Notícia também disponível em: 

http://www.cm-loures.pt/Conteudo.aspx?DisplayId=5637



PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

VALORIZAÇÃO DO PAPEL DA ENERGIA NA GESTÃO 

MUNICIPAL 
indicador 17 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

ESTARREJA

Boa prática em destaque:

“O VALOR DA ENERGIA RENOVÁVEL NO MUNICÍPIO”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI
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Encontre aqui todas as edições deste boletim

https://ecoxxi.abae.pt/boas-praticas-em-municipios-ecoxxi/

