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Estuários 

Um mundo entre dois mundos 

Palestra proferida pelo 

 Prof. Doutor Nuno Formigo 

e   Eng. Vitorino José 

26 de Junho de 2012 

21h 



Nuno Formigo é licen-

ciado em Biologia pela 

Faculdade de Ciências 

da Universidade do 

Porto. Iniciou a sua ati-

vidade de investigação 

em 1986 no Departa-

mento de Zoologia-

Antropologia da FCUP, 

na área da ecologia e 

gestão de recursos hídricos dulçaquícolas. Douto-

rou-se em Ecologia, pela FCUP, em 1997. 

Exerce as funções de Professor Auxiliar do Depar-

tamento de Biologia da FCUP, tendo sido Diretor 

de Curso de vários mestrados e licenciaturas na 

área da ecologia e ambiente. 

Nos últimos anos o seu trabalho tem estado cen-

trado nas áreas da implementação em Portugal da 

Diretiva Quadro da Água (DQA), da Avaliação Bio-

lógica da Qualidade da Água, da Avaliação de 

Impacte Ambiental em meio aquático e na partici-

pação em projetos ligados à gestão dos recursos 

hídricos. 

OS ESTUÁRIOS UM MUNDO ENTRE 

DOIS MUNDOS 

Os estuários, representam uma fronteira entre os 

meios marinho, terrestre e fluvial, comunicando 

com a área oceânica correspondente à zona litoral. 

De um ponto de vista biológico, os estuários têm 

sido considerados dos habitats naturais mais pro-

dutivos do mundo, representando áreas vitais de 

alimentação de muitas espécies de aves (e. g. limí-

colas e outras aves aquáticas), de reprodução de 

muitas espécies de peixes, assim como locais de 

pesca costeira. Além disso, os estuários consti-

tuem áreas de enorme interesse para a compreen-

são dos processos adaptativos de plantas e ani-

mais, confrontados com o desafio de condições 

ambientais muito variáveis à escala espacial e tem-

poral. A vida num estuário depende, como é evi-

dente, da interação de todos os fatores físicos e 

químicos que moldam o ambiente estuarino. 

Nesta palestra será feita uma referência ao funcio-

namento ecológico dos estuários e às principais 

ameaças que se colocam a estes ecossistemas. 

Serão igualmente referidos os mais recentes 

desenvolvimentos relativos à sua gestão sustentá-

vel, nomeadamente, os que derivam da aplicação 

da DQA em Portugal, através dos PGRH (Planos de 

Gestão de Região Hidrográfica) que entrarão bre-

vemente em vigor. 

Por fim, procurar-se-á ilustrar tudo que o que foi 

dito com recurso a exemplos de estuários nacio-

nais. 

 

 

 

 

 

 

 

Vitorino José nasceu na fre-

guesia de Massarelos, cida-

de do Porto, no dia 5 de 

julho de 1982. É licenciado 

em Engenharia Química, 

pela Faculdade de Engenha-

ria da Universidade do Por-

to, tendo terminado o curso 

em 2005. Iniciou a sua ativi-

dade profissional em 2006, 

no laboratório da Sun Chemical Portugal. Em 

2008 iniciou funções na Administração da 

Região Hidrográfica do Norte, como técnico do 

laboratório de água e monitorização. Dois anos 

depois, assumiu as funções de coordenador do 

sector de ensaios físico-químicos do mesmo 

laboratório, cargo que desempenha até ao 

momento. 

ÁGUAS ESTUARINAS: UMA VISÃO INSTI-

TUCIONAL 

Nesta palestra serão abordados os seguintes temas:  

-O Plano de Gestão das Regiões Hidrográficas, no 

que diz respeito às águas de transição (águas estua-

rinas), com abordagem das classificações obtidas 

pelas massas de água de transição na região norte, 

bem como do plano de medidas referente a este 

tipo de águas. 

-Projeto Team Minho: projeto transfronteiriço com 

componentes de avaliação, ordenamento, gestão e 

educação ambiental em estuários. 


