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Serviços socioculturais dos ecossistemas
Os serviços culturais dos ecossistemas são os benefícios não materiais dos ecossistemas através do enriquecimento 
espiritual, desenvolvimento cognitivo, bem-estar, recreação e experiência estética (Millennium Ecosystem Assessment, 
2005). Estes serviços incluem:

Diversidade cultural

Valores espirituais e religiosos

Sistemas de conhecimento

Dimensão educativa

Inspiração e valores estéticos

Relações sociais

Sentido de lugar 

Valores do património cultural

Recreação e turismo



Abordagem Metodológica

Barragem de 
Touvedo (rio Lima) 
e Fronhas (rio Alva)

Análise quantitativa 
(inquérito)

Análise qualitativa 
(workshops 

participativos)



I. Inquérito a residentes 
– Fronhas e Touvedo



Características do inquérito

APLICAÇÃO POR 
TELEFONE, ENTRE MAIO 

E JUNHO DE 2020

FREGUESIAS MAIS 
PRÓXIMAS DO TROÇO 

DE RIO EM CAUSA

RECOLHA DE Nº DE 
TELEFONE PELO 118.NET

CERCA DE 200 
RESPOSTAS EM CADA 

ZONA DE ESTUDO



Frequência de 
ida ao rio

7%

29%

9%
8%

5%

15%

26%

5%

8%

5%

19%

17%

22%

24%

Todos os
dias

Todas as
semanas

Uma vez por
mês

Com
frequência
no Verão

Uma vez a
cada 3
meses

Uma vez por
ano

Já não vai ao
rio

Touvedo Fronhas



Altura do ano 
em que 
frequenta o rio

73%

26%

6%
2% 1%

50%
48%

4%
1%

Vai no verão Vai todo o ano Vai na
primavera

Vai no outono Vai no inverno

Fronhas Touvedo



Zonas do rio 
mais 
frequentadas

91%

19%

12% 11%
7%

3% 2% 2%

51%

7%

37%

10%

46%

9%
4%

7%
2%

Abaixo da
barragem

Margens
junto ao

rio

Praia
fluvial

Pontes Acima da
barragem

Barragem Todas as
zonas do

rio

Foz do rio NS NR

Touvedo Fronhas



Práticas desenvolvidas junto ao rio
Touvedo

• Passeio, caminhada – 66%

• Descansar, relaxar – 61%

• Contemplar a paisagem – 58%

• Praia – 52%

Fronhasas

• Praia – 71%

• Passeio, caminhada – 69%

• Picnic – 22%

• Descansar, relaxar – 21%

• Pesca – 21%



Preferência pelo 
rio antes ou 
depois da 
construção da 
barragem

78

2

21

75

8

18

Antes Depois Indiferente

Fronhas Touvedo



II. Workshops 
participativos – Fronhas 
e Touvedo



Metodologia

Tema 1

Potencialidades e 
problemas atuais do 
rio Lima/Alva e suas 

margens

Tema 2

O rio que se deseja 
para o futuro (2030)

Tema 3

Como conseguir o 
rio que se deseja



Características e recrutamento

Ponte da Barca, 
12 de outubro, 
presencial

Convidados: 118

Inscritos: 50

Participantes: 36

Workshop 
Touvedo

Arganil, 25 de 
outubro, online

Convidados: 126

Inscritos: 64

Participantes: 43

Workshop 
Fronhas



Participantes
Tipo Touvedo (34) Fronhas (43)

Administração central e regional 5 10

Administração local 7 8

Comunicação social 1 -

Empresas 4 3

GNR, Bombeiros, Proteção Civil 2 2

Instituições de ensino 9 4

Organizações da sociedade civil 6 13

Outros 2 3



1. Potencialidades atuais 
dos rios e suas margens

Mapeamento:

 Nem sempre uma clara demarcação entre zonas positivas
e negativas, embora domine o vermelho;

 Zona da barrage: o vermelho dominou em todas as mesas. 
Mais raramente surge o azul/verde;

 Sinalização de zonas fora do troço apresentado.



1. Potencialidades dos rios e suas margens

Zonas selecionadas: ligação afetiva e emocional (ex.: zonas onde passaram a 
infância), zonas regularmente frequentadas (ex.: praias fluviais) e/ou que 
conhecem melhor, por motivos pessoais ou profissionais, questões estéticas.

Potencial recreativo e turístico do rio:

- Praias fluviais;

- Ecovias (rio Lima e Vez);

- Pesca desportiva e lúdica;

- Canoagem;

- Diversidade e heterogeneidade da 

paisagem ribeirinha

“[As ecovias] permitiram às pessoas 
aproximarem-se do rio e valorizarem um 
bocadinho o que desconheciam (...) 
conhecer uma realidade que até aí não 
tinham acesso”. (Touvedo, Instituição de 
ensino)

“Escolhi áreas associadas a praias fluviais, 
a zonas de lazer. São mais aprazíveis, mais 
bonitas”. (Fronhas, Assoc. local)



1. Problemas dos rios e suas margens

Rio Lima (Touvedo)

• Excesso de espécies “infestantes” nas margens 
(acácias, mimosas, eucaliptos) e nas albufeiras 
(algas, cianobactérias);

• Falta de manutenção das margens;

• Degradação das galerias ripícolas em troços da 
ecovia (pressão social para limpeza) ou por 
proprietários (“artificialização das margens” e 
desrespeito do DPH);

• Poluição: lixo nas ecovias, descargas pontuais e 
mau cheiro, pressão pecuária no lado espanhol;

• Degradação ecológica: menos peixes (ex.: 
lampreia, sável) e moluscos (ostras, mexilhão).

Rio Alva (Fronhas)

• Excesso de espécies “infestantes” nas margens 
(acácias, mimosas)

• Falta de manutenção das margens: abandono, 
destruição vegetação ribeirinha autóctone;

• Problemas de governança: rio repartido por 
vários concelhos, diferenças no tratamento das 
margens esquerda e direita, constrangimentos 
burocráticos, etc.



1. Percepções das barragens: Touvedo

 Aspetos positivos: 

•Aumento/regulação do caudal

•Minimização do  impacto das cheias 

(em todas as mesas)

Aspetos negativos: 
• Irregularidade do caudal, devido às descargas de água da barragem e 

subida rápida do nível do rio, muitas vezes sem aviso prévio: 
perigosidade, destruição património cultural (ex: levadas)

• Baixa temperatura da água

• Impactos ambientais (e económicos): perturbações na vida e 
migração de certos peixes, alterações microclimáticas, com impactos 
na produção e qualidade de culturas importantes para a economia 
local (ex.: laranja de Ermelo)

• Impactos visuais (infraestrutura e acumulação de resíduos junto à 
barragem)

Impactos locais eminentemente negativos
“Tenho saudades do rio, de quando era mais novo, antes da barragem. Apesar de a barragem ter trazido alguns 

benefícios, para o [rio] Lima trouxe muitos prejuízos.” (Assoc. local)



1. Perceções das barragens: Fronhas

 Aspetos positivos: 

•Aumento/regulação do caudal

•Barragem como manancial de água

•Proteção de pessoas e bens

 Aspetos negativos: 

• Irregularidade do caudal: descargas de água da barragem, 
subida rápida do nível do rio e perigosidade

“as zonas ribeirinhas mais diretamente afetadas pela 
barragem, ou mais próximas, sentem efeitos mais 
agudos. Dependem muito do caudal ou da altura das 
águas da barragem, oscila muito o caudal e isso faz 
com que estas zonas sejam menos agradáveis para 
utilização humana (...) [descarga] nem sempre é tão 
previsível como desejável” (Assoc. local)

• Baixa temperatura da água

• Impactos visuais (infraestrutura e acumulação de 
matéria orgânica junto à barragem)

Impactos locais eminentemente negativos



2. Futuro desejado para o rio Lima (2030)
Reflorestação da zona envolvente montanhosa

Recuperação e alargamento das galerias ripícolas 

Rio limpo, sem descargas poluentes e sem infestantes/invasoras

Elevada qualidade da água

Mais biodiversidade

Maior sustentabilidade do ecossistema aquático

Caudal mais uniforme

Elevador de peixes na barragem

Turismo da natureza em locais específicos

Paisagem re-naturalizada

Travessias de rio sustentáveis

“Gostaríamos que houvesse este equilíbrio entre a parte
natural e a parte humana porque é importante. Não
podemos deixar de lado a fruição, mas sem
comprometer a ecologia”. (Município)

“Com água já era bom”. (Empresa)

“As pessoas disseram que gostariam de ver campos
agrícolas junto às margens. E essa era forma como
eu também gostaria de ver esse rio.” (Instituição de
ensino)

“A possibilidade de percorrer os rios. (…) Utilizar o
rio como autoestrada, seja para transporte ou
passeio (…) através de hovercrafts, eventualmente
elétricos, desejavelmente elétricos”. (Admin. central
e regional)



3. Medidas propostas para o rio Lima
Soluções integradas com o envolvimento dos vários stakeholders

Educação, formação, capacitação

Gestão articulada do território (floresta, agrícola, rio, etc.)

Monitorização e fiscalização

Cidadania ativa e mobilização da sociedade civil

Planos de intervenção mais simples e focados na ação

Cadastro da propriedade privada

Maior articulação entre os atores e instrumentos existentes (gestão 
eficaz)

Relação transfronteiriça da tutela para assegurar o caudal ecológico

Maior cooperação interministerial (Ambiente e Agricultura)

Mais financiamento e maior transparência (definição de metas 
concretas)

Fiscalidade verde e outros incentivos financeiros para boas práticas

Divulgação de informação sobre apoios comunitários

Implementação de mais soluções de engenharia natural 

“Os projetos de recuperação não podem ser abandonados. No pós 
obra tem de haver alguém que acompanhe.” (Instituição de ensino)

“Não é só fiscalização.  A solução não tem de ser exclusivamente 
punitiva. Tem de estabelecer uma relação com as pessoas de maneira 
a passar a mensagem. As pessoas têm de entender que só têm a 
ganhar se participarem”. (Assoc. local)

“Temos de promover a integração de todos os planos existentes.” 
(Admin. central e regional)

“Que se criem sistemas em que haja incentivos para os agricultores, 
para as comunidades de baldio… que haja incentivos e 
reconhecimento (…) estar-se ativos na colaboração com os outros 
para se chegar a soluções mais colaborativas. Entre os políticos e os 
cidadãos e depois com os vários setores de atividade.” (Assoc. local)



2. Futuro desejado para o rio Alva (2030)

Margens naturalizadas

Galerias ripícolas reabilitadas

Controlo de invasoras e espécies nativas e autóctones replantadas

Caudal ecológico e diversidade de pesca

Vários pontos de acessibilidade

Lontras ao longo do rio

Percursos pedestres e de bicicleta

Canoagem e nadar

Sem lixo

Soluções de engenharia natural

“Gostaria que não fossem artificializadas as praias fluviais 
que ainda estão naturais”. (Instituição de ensino)

“Em 2030 era muito importante termos o rio mais 
revitalizado, em particular as margens relativamente à 
vegetação autóctone. Nas zonas onde houvesse intervenção 
humana, dar primazia à aplicação de medidas de engenharia 
natural, de forma a garantir que as margens do rio 
permaneçam resistentes às alterações climáticas”. (Admin. 
central e regional)

“Acho que é fundamental renaturalizar as margens do rio. Ou 
seja, ter espécies de árvores, arbustos e plantas típicas de 
margens de rio. Tentar combater as espécies invasoras (…) 
isso só consegue com plantação de espécies autóctones, o 
que também traz outros serviços ecossistémicos”. (Junta de 
Freguesia)



3. Medidas propostas para o rio Alva
Implementação coordenada e gestão integrada,
envolvendo os vários stakeholders

Fiscalização eficaz (ex: guardas florestais, guarda-
rios, administração central)

Educação e sensibilização

Premiação de boas práticas

Valorização e valoração dos serviços dos
ecossistemas

Cadastro da propriedade privada

Integração dos cidadãos nas soluções

“Nós somos ótimos a fazer diagnósticos e o problema é depois na ação. E aqui 

só funciona se todos funcionarem em conjunto, motivados e com uma estrutura 

profissional para o fazerem. Até 2030, só é possível termos o Alva que todos 

queremos se houver uma articulação muito grande entre as autarquias, as 

juntas freguesias, as empresas e pelas associações.” (Instituição de ensino)

“Um recurso hídrico como o rio Alva, ao ter a barragem das Fronhas, tem uma 

série de impactos positivos e negativos em todo o ecossistema e, por 

conseguinte, nos serviços prestados. E tudo isso pode ser valorado. (…) atribuir 

um valor a um serviço que é prestado pelo ecossistema. (Admin. central e 

regional)

“Muitas vezes os técnicos falam numa linguagem demasiado técnica para as 

pessoas, em galerias ripícolas, em ecossistemas. Muitas vezes as pessoas não 

estão aptas a ouvir essa linguagem. Mas se lhes falarmos em amieiros, 

sabugueiros, freixos, carvalhos, se calhar é uma linguagem que entendem”. 

(Instituição de ensino)



III. Reflexões finais



Reflexões finais

- Relevância dos serviços socio-culturais dos ecossistemas, em particular associados ao 
lazer

- Forte ligação aos rios e suas margens toldada por insatisfações várias  (abandono, 
degradação, poluição…)

- Avaliação crítica das barragens: impactos negativos nos rios, falta de articulação entre 
as entidades responsáveis pela barragem e os actores locais

- Tensão entre a naturalização das margens e os usos para o lazer (ecovias, apoios às 
praias fluviais, etc. – como compatibilizar a valoração dos serviços de ecossistemas 
naturais e socio-culturais?

- Necessidade de uma gestão integrada entre as diversas entidades responsáveis, às 
escalas nacional, regional e local + os atores locais que usam o rio + os proprietários


