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Assunto: Projeto de Requalificação e Valorização da Ribeira de Aljezur 

 
 
 
Caro Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, 
 
A RWSW Rewilding Sudoeste congratula o Município de Aljezur pela iniciativa de 
melhorar os habitats da floresta ribeirinha de Aljezur, sobretudo no que respeita as 
ações de combate e erradicação de espécies invasoras. 
 
No convite da CMA para a sessão informativa, email do Senhor Presidente e do Senhor 
Vereador do dia 1 de Julho, podemos ler “Na base do espírito do mesmo, está presente 
a realização de uma serie de iniciativas que têm como principal intuito, o envolvimento 
da comunidade local, forças vivas e proprietários dos terrenos envolventes, de modo que 
este seja um projeto não só do Município, mas sim de Aljezur. Visitas, palestras, 
Workshops e ações de educação ambiental com os mais jovens, são propostas 
constantes deste projeto. Reabilitar, valorizar, envolver e acima de tudo cuidar são 
vetores chaves desta intervenção.” 
 
Ora, de acordo, admitimos alguma perplexidade quando tomamos consciência que o 
projeto já está numa fase de empreitada aquando desta sessão de apresentação no dia 
23 do corrente mês. Independente, agradecemos o convite pela sessão informativa, na 
qual participamos com a direção e o presidente do conselho geral da nossa associação 
RWSW. 
 
Nesta reunião foi apresentado pelo projetista, Dr. Pedro Teiga, da empresa ERIO, uma 
introdução ao assunto geral da importância das linhas de água no contexto global, em 
Portugal e uma informação geral e abrangente sobre técnicas de engenharia natural no 
contexto de diversos projetos de requalificação de ribeiras no Norte e Centro de 
Portugal. No entanto, sentimos alguma fragilidade no projeto pois este não apresentava 
informações, que consideramos relevantes e importantes, sobre a realidade das ribeiras 
em questão, como tentamos clarificar abaixo.  
 
Conseguimos entender a necessidade de avançar com o projeto e obra e a dificuldade 
em desenvolver um levantamento exaustivo a esta altura, mas relembramos que dentro 
do nosso grupo há uma enorme quantidade de dados recolhidos ao longo dos anos e 
que poderiam ter sido utilizados pelo projetista. Inclusive, consideramos que um simples 
levantamento dos focos problemáticos com fotografias e esquiços esquemáticos, 
poderia ter sido a base para uma avaliação e conceção subsequente e justificar a(s) 
solução(ões) pretendida(s), indicando com maior rigor as áreas de intervenção. Ficaram 
também algumas questões por esclarecer, o porquê das zonas de intervenção 
escolhidas e quais os critérios escolhidos para a intervenção em concreto? De acordo 
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com o levantamento da vegetação e propostas apresentadas, foram encontrados 
também alguns erros que refletem um conhecimento débil da realidade do local e que 
podem colocar em causa as respostas às necessidades concretas dos locais com 
intervenções técnicas especificas.  
 
Fomos também informados sobre a utilização de diversas técnicas de engenharia 
biológica no projeto, mas sem nunca ser clarificado o porquê da intervenção e respetiva 
escolha da técnica a usar, ficando sem perceber qual o problema concreto a corrigir com 
a ação. Consideramos que substituir técnicas convencionais com betão, por exemplo, 
por soluções de engenharia biológica é indicado em muitas situações, mas de um modo 
geral, apenas onde é necessário. Sem uma justificação fundamentada, relativo a um 
problema concreto identificado num determinado local, é pouco útil, não justificado e 
dispendioso.  
 
Apenas no que toca à problemática das canas (Arundo donax), se falou bastante da 
erradicação das canas em certos troços das ribeiras. Sem dúvida, uma necessidade 
urgente em vários locais das ribeiras. O projetista identificou o arranque dos cepos e o 
tratamento químico com um produto de glifosato como técnicas adequadas para o fim. 
Sabendo que a erradicação definitiva das canas é uma tarefa difícil e dispendiosa temos 
também as nossas dúvidas relativamente ao uso de químicos, especialmente no que se 
remete ao sucesso das ações de aplicação do veneno. Ainda relativamente à questão 
das canas, já houve vários projetos de combate dessa espécie invasora em Aljezur nos 
últimos anos e que acabaram infelizmente sem sucesso. Esperamos que este projeto vá 
mais longe neste combate às espécies invasoras.  
 
Foram também apresentadas listas de plantas para a plantação, atribuídas a 
determinados locais e com a informação do código do local previsto pelo projetista, mas 
sem especificar os locais exatos das plantações previstas. Estas listas, em combinação 
as com explicações do Dr. Pedro Teiga, revelaram algumas falhas no que toca à 
apreciação da vegetação ribeirinha, dos locais em questão. Agradecemos, desde já, a 
disponibilidade do projetista em corrigir estes erros ainda no projeto de execução, como 
expresso por ele em reunião.  
 
Gostaríamos de voltar a deixar aqui expressa a nossa disponibilidade para colaborar com 
o município e projetista, seja através da partilha de documentos, seja através da partilha 
de informação e dados que possuímos, de forma a enriquecer o projeto e a conseguir 
as soluções adequadas para as diferentes situações. Naturalmente, o acesso ao projeto 
de execução, ajudaria na escolha e conteúdo da informação a partilhar.  
 
Gostaríamos de voltar a agradecer o convite para a sessão de apresentação e a iniciativa 
do município para avançar com projetos que visam a requalificação e valorização de hot 
spots de biodiversidade da região. Queríamos também agradecer a valiosa proposta e 
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sensibilidade do projetista Dr. Pedro Teiga para estas questões. Aljezur merece e 
garantidamente a sua população também. 
 
 
Melhores cumprimentos, 
 
30 de Agosto de 2021 
 
A direção 
 
Nuno Carvalho 
Claudia Schwarzer  
Ana Carla Cabrita 
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Avaliação técnica 
 
O amial do troço das ribeiras das Alfambras, das Cercas e Aljezur é um habitat de grande 
importância não só ao nível local, mas a nível internacional, pois representa um dos 
amiais mais a Sul de Europa e alberga uma notável biodiversidade, seja da fauna, seja 
da flora1. Exatamente por estas razões, aconselhamos a que nos troços intatos, não haja 
qualquer intervenção. 
 
Para a escolha das espécies a plantar o projeto partiu do princípio de escolher espécies 
à base de informações sobre a vegetação climatóphila da bio-região do Sudoeste de 
Portugal. No entanto, aconselhamos escolher espécies à base de informações sobre a 
vegetação de geosigmeta higrófila2, que são  

• Campanulo primulifoliae-Alno glutinosae Gs. (água doce pouco mineralizada) 
• Salici atrocinereo-australis Gs. (água doce pouco mineralizada) 
• Irido foetidissima-Fraxino angustifoliae Gs. (água doce pouco mineralizada) 

 
Florestas de galeria constam uma forma de vegetação azonal, isto é, os fatores 
ambientais, neste caso, a presença da água doce pouco mineralizada, mais ou menos 
constante ao longo do ano, determinam e delimitam a presença da vegetação e não o 
clima (como é por exemplo o caso da vegetação climatófila dos sobreirais). 
 
Neste sentido a lista de plantas a escolher deveria ser corrigida e evitar:  
 

1) a introdução de espécies estranhas à região (exemplos: Quercus robur, 
Frangula alnus, Alnus glutinosa) e/ou 
2) a introdução de espécies que não aguentam as condições ambientais de uma 
floresta ribeirinha / galeria ripícola (exemplos: Calluna vulgaris, Myrthus 
communis, Ruscus aculeatus, Erica lustitanica, Erica ciliaris, Crataegus 
monogyna, Cistus psilosepalus, Lavandula viridis, Quercus faginea, Viburnum 
tinus, Arbutus unedo, Quercus canariensis) 

 
São também apresentadas técnicas de intervenção que irão influenciar, e alterar, o fluxo 
natural da ribeira. A título de exemplo mencionamos aqui as barreiras em rocha, 
madeira e matérias orgânica, perpendiculares ao fluxo da água da ribeira. Podiam servir 

 
1 Loidi, J. (ed.): The Vegetation of the Iberian Peninsula, Volume 1, Plant and Vegetation, 12, 2017 
 
1 Os dois quadrículos de mapeamento da flora da flora-on.pt da Sociedade Portuguesa de Botânica SPB que abrangem a área em 
questão mostram na quadrícula Norte um total 1838 registos de 573 espécies e na quadrícula Sul 1086 registos de 421 espécies. O 
quadrículo Norte é assim um de mais ricos em espécies registados de todo o Portugal. 
 
1 Os dois quadrículos de mapeamento da flora da flora-on.pt da Sociedade Portuguesa de Botânica SPB que abrangem a área em 
questão mostram na quadrícula Norte um total 1838 registos de 573 espécies e na quadrícula Sul 1086 registos de 421 espécies. O 
quadrículo Norte é assim um de mais ricos em espécies registados de todo o Portugal. 
 
2 Loidi, J. (ed.): The Vegetation of the Iberian Peninsula, Volume 1, Plant and Vegetation, 12, 2017 
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para travar o fluxo da água, criar pegos de água em tempos secos e servir como 
passagens pedonais. No entanto, barreiras perpendiculares ao fluxo da água têm de ser 
muito bem justificados e, no caso dos amiais das ribeiras de Cerca e Aljezur não 
conseguimos encontrar justificação para tal. Na verdade, especialmente na área urbana 
parece-nos indispensável que as águas corram sem obstáculos de forma a garantir a 
rápida passagem da água em tempos de cheia. 
 
Mas também ao nível da biodiversidade e da proteção da fauna não é de todo 
aconselhável aplicar esta técnica no troço mencionado. Este local é habitat de Squalius 
aradensis, o Escalo-de-Arade, um peixe de água doce, endêmica do Sudoeste de 
Portugal, que tem populações apenas nas ribeiras de Arade, Bensafrim, Aljezur, Seixe e 
Mira. Os peixes jovens precisam de sítios com águas correntes, os adultos preferem sítio 
de águas mais fundas, menos mexidos. 
Como podem imaginar, não é aceitável alterar o habitat deste peixe incluído na Lista 
Vermelha (categorizado “Criticamente em Perigo”3), sem apresentar um levantamento 
pormenorizado das condicionantes e uma boa justificação para o fazer.  
 
O Parque Verde da Ribeira foi desenhado para valorizar o centro da vila e abrir a vista à 
várzea de Aljezur.  
Peça chave para o projeto do parque foram as margens naturais da ribeira das Alfambras 
e a vista fabulosa à várzea e à galeria ripícola da ribeira das Cercas com grandes amieiros 
(Alnus lusitanica). Foi feito uma caraterização da ribeira e da sua margem natural em 
fase de sucessão. Não entendemos o porquê da intervenção nesta zona onde está bem 
latente a estabilização das margens por vegetação natural.  
 
Resumindo, consideramos que existe falha de informação e de recolha de dados sobre 
a realidade das ribeiras em questão e que com a partilha dessa informação se possa 
ainda reavaliar o projeto e áreas de intervenção, assim como, técnicas a implementar.  
Este tipo de intervenção deve aglomerar uma grande quantidade de informação 
especifica que está já disponível e acessível ao município e projetista. De acordo, 
aconselhamos que as intervenções sejam para já reduzidas: 
 

1) ao troço da ribeira de Ceiceiro e 
 
2) ao troço da ribeira das Alfambras, a partir das casas da Vila para Sul até à ponte 
para Montes Ferreiros. 
 

Indicamos estes dois troços uma vez que ambos este estão altamente afetadas pela cana 
(Ceiceiro) e não existem dados relevantes sobre a biodiversidade existente nestes locais, 
não sendo comparáveis com a de outras partes da zona ribeirinha de Aljezur. 
 

 
3 Collares-Perreira, M.J. et al.: Guia dos Peixes de Água Doce e Migradores de Portugal Continental, 2021 
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Nestas duas ribeiras pode-se, ao longo dos próximos três anos, tentar perceber melhor 
quais às técnicas adequadas para a remoção das canas e quais resultem melhor, quais 
as técnicas de manutenção e da monitorização das intervenções. Também pode servir, 
como é desejo do Município e do projetista, fazer uma amostragem de técnicas de 
engenharia biológica no contexto de ambientes ribeirinhas. 
 
O troço do amial, salgueiral e tamargal das ribeiras de Cercas, o troço da ribeira das 
Alfambras na Vila e a ribeira de Aljezur constam como um património natural muito 
valioso e simultaneamente representam uma parte caraterizante da Vila de Aljezur. 
Consideramos então extremamente arriscado desenvolver algum tipo de 
experimentação nestes locais tão sensíveis, com tecnologias de engenharia biológica, 
sem haver antecipadamente uma recolha e análise concreta da realidade do local.  
 
30 de Agosto 2021 
 
Nuno Carvalho 
Claudia Schwarzer  
Ana Carla Cabrita 
Udo Schwarzer 


