
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

EEEEXXXXPPPPOOOOSSSSIIIIÇÇÇÇÃÃÃÃOOOO    IIIITTTTIIIINNNNEEEERRRRAAAANNNNTTTTEEEE    

CENTRO  DE  MONITORIZAÇÃO   
E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL  

DE VILA DO CONDE 

Centro de Monitorização e Interpretação 

Ambiental  de Vila do Conde 

 

Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320 

4480-916 Vila do Conde 

 

Tel. 252 637 002   

E-mail: cmia@cm-viladoconde.pt 

 

http://www.cmia-viladoconde.net/ 

http://www.facebook.com/

cmia.viladoconde 

Coordenadas GPS: 41º21’14,83’’N; 8º44’35,55W 



Situado na faixa costeira do NW de Portugal 

Continental, o Município de Vila do Conde 

abrange, numa área com cerca de 149Km
2
,  um 

conjunto de valores naturais, paisagens, mais 

ou menos humanizadas, com múltiplos tipos de 

habitats naturais e semi-naturais (terrestres e 

aquáticos), que integram diferentes  habitats, 

desde cordões dunares, zona entre marés 

(intertidal), zonas húmidas, bouças e áreas 

agrícolas que se destacam pela sua biodiversi-

dade . 

Da área que abrange o concelho, 16Km são 

banhados pelo mar. As zonas costeiras são ter-

ritórios muito especiais, sujeitas à variação do 

nível do mar, correntes, variações de tempera-

tura, clima e condições atmosféricas adversas, 

como os ventos fortes de origem marítima. 

Para além da biodiversidade da zona intertidal 

e do sublitoral, nesta extensão vive uma diver-

sidade de organismos que se adaptaram de for-

ma extraordinária ao meio salino envolvente 

em que habitam e às constantes alterações a 

que estão sujeitos. 

Vila do Conde integra uma área significativa da 

bacia hidrográfica do Ave onde, para além do 

Rio Ave, e o estuário, se destacam cursos de 

água como o rio Onda, o rio Este, a ribeira de 

Silvares e a ribeira da Lage. Numa estreita faixa  
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⇒ Ficha Técnica; 

⇒ Património natural e paisagístico de Vila 

do Conde; 

⇒ Instrumentos de Gestão do Território; 

⇒ Rios e ribeiras - caracterização geral; 

⇒ Biodiversidade associada aos rios e 

ribeiras; 

⇒ Gestão de espaços de pesca no Rio Ave - 

perspectiva histórica; 

⇒ Estuário do Rio Ave; 

⇒ Sistemas dunares; 

⇒ Zonação do intertidal - influência das 

marés; 

⇒ Biodiversidade da zona intertidal; 

⇒ Biodiversidade da zona sublitoral; 

⇒ Mosaíco Agrícola; 

⇒ Floresta; 

⇒ Paisagem Protegida do Litoral de Vila do 

Conde e Reserva Orniólógica de Mindelo; 

⇒ Espaços verdes urbanos; 

⇒ Riqueza Faunística e Florística de Vila do 

Conde; 

⇒ Factores de pressão; 

⇒ Medidas de mitigação. 

situada ao longo destas linhas de água é possí-

vel encontrar vestígios de antigas florestas de  

caducifólias (carvalhos, amieiros, salgueiros, 

etc.). 

No troço terminal do rio Ave desenvolve-se um 

ecossistema estuarino, onde se pode observar 

uma comunidade vegetal constituída por plan-

tas adaptadas à salinidade do meio, e por 

várias espécies de avifauna, migradoras e resi-

dentes, que ali se podem alimentar, repousar 

e, em alguns casos, reproduzir. 

Apesar das ameaças às quais todo este territó-

rio está sujeito, entre as quais os incêndios flo-

restais, mudanças nas práticas agrícolas, a 

poluição e a destruição de habitats que têm 

vindo a modificar radicalmente este panorama, 

estas zonas ainda albergam uma enorme biodi-

versidade de fauna e flora.  

A exposição aborda as principais caraterísticas 

dos diversos espaços naturais e espécies que 

caraterizam o concelho de Vila do Conde. São 

também apresentados alguns aspetos a consi-

derar na gestão dos ecossistemas, para garantir 

a conservação das espécies, indicando-se as 

principais medidas de gestão de caráter geral 

consideradas indispensáveis para a conserva-

ção da biodiversidade destes territórios.  

 


