
 

 

 

 

 

 

 

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

Visitas à ExposiçãoVisitas à ExposiçãoVisitas à Exposição   

HorárioHorárioHorário   

 

10h-12:30 | 14h-18h 

(dias úteis) 

 

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 

cmia@cm-viladoconde.pt 

 

http://www.cmia-viladoconde.net 

http://cmia-viladoconde.blogspot.com 

http://www.facebook.com/cmia.viladoconde 
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Os estuários são zonas de transição entre o 

ambiente marinho, fluvial e terrestre, abrigan-

do uma grande diversidade de organismos, 

destacando-se como um dos habitats naturais 

mais produtivos do planeta.  

A sua elevada produtividade, aliada às suas 

características hidromorfológicas, favorecem o 

crescimento e refúgio das fases juvenis de 

numerosas espécies, sendo por esta razão 

designados de “zonas berçário”.  

No entanto, as atividades humanas na proxi-

midade dos estuários e o facto de serem zonas 

semi-fechadas, fazem destes ecossistemas 

áreas bastantes sensíveis à pressão antrópica, 

destacando-se entre os fatores de pressão a 

poluição das massas de água. No sentido de 

dar resposta à necessidade de controlar a 

degradação das massas de água, a comunida-

de europeia lançou um conjunto de instru-

mentos legislativos, dos quais se destaca a 

Directiva Quadro da Água, que visa garantir 

que todas as massas de água europeias apre-

sentam boa qualidade ecológica até 2015. É 

neste contexto que imerge o projeto TEAM 

Minho. Este projeto resulta da parceria de 

diversas Instituições Portuguesas e Espanholas 

(Galiza), com o objetivo de desenvolver ferra-

mentas de monitorização e harmonizar os cri-

térios de classificação de massas de água de 

transição entre Portugal e Galiza, focando em 

particular no estuário de Rio Minho, assim 

como em sistemas estuarinos na sua proximi-

dade (Rio Lima e Ria de Vigo) 

A presente exposição aborda diversas temáti-

cas associadas com as zonas estuarinas, real-

çando as suas características naturais e os seus 

usos, mas também os principais fatores de 

pressão.  

Esta exposição é composta por 21 painéis, e 

por aquários representativos de poças de 

maré, diversas espécies de peixes estuarinos, 

e espécies invasoras. Estarão ainda expostos 

exemplares taxidermizados de espécies terres-

tres características dos ecossistemas estuari-

nos.  

21 posters (85x142cm): 

♦ Ficha Técnica;  

♦ Projeto Team-Minho;  

♦ Estuários: Berçários da Biodiversidade; 

♦ Dinâmica sedimentar nos estuários; 

♦ Afloramento Costeiro na costa Portuguesa e 

Galega; 

♦ Estuários do Norte de Portugal e Galiza; 

♦ Estuário do rio Minho; 

♦ Estuário do rio Lima; 

♦ Ria de Vigo; 

♦ Flora dos estuários; 

♦ Avifauna comum em estuários do Norte de 

Portugal e Galiza; 

♦ Ictiofauna comum em estuários do Norte de 

Portugal e Galiza; 

♦ Espécies invasoras; 

♦ Pesca nos Estuários; 

♦ Aquacultura nos Estuários; 

♦ Diretiva-Quadro da Água (DQA); 

♦ Monitorização da qualidade da água; 

♦ Classificação das massas de água; 

♦ Fatores de ameaça; 

♦ Medidas de mitigação; 

♦ Património etnográfico. 


