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31 de março 

08h30 Receção aos participantes  

09h15 

Sessão de Abertura  

Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Santarém -  Inês Barroso 

Diretor da Escola Superior de Educação – Nuno Bordalo Pacheco 

Presidente da Associação de Professores de Geografia- Emília Sande Lemos 

Membro da Comissão Organizadora Local – George Camacho 

09h45 
Conferência  Da Paisagem à Escola - Percursos com a Água 

CICS.NOVA - Ana Lavrador  

 Pausa para café 

10h45 

Painel Da Agricultura ao Desenvolvimento Rural - Fatores, Potencialidades e Constrangimentos 

Escola Superior Agrária de Santarém – Carlos Trindade 

Instituto de Ordenamento e Gestão do Território - Luís Moreno  

NERSANT - Pedro Félix 

Cooperativa Agrícola de Benavente – Joaquim Manuel Louro Cabeça 

 Almoço 

14h00 

Visita de Estudo 1 - Do campo à Indústria  

Opção A  

Centro Operativo e Tecnológico do Arroz e Unidade agroindustrial Orivárzea  

Opção B  

Adega Cooperativa do Cartaxo, Centro de Competência do Tomate e Museu Rural e do Vinho  

18h00 Assembleia Geral de Sócios  

20h00 
Jantar convívio 

Santarém Hotel servido pela Taberna do Quinzena 

 

01 de abril 

09h15 
Conferência Recursos hídricos e Riscos 

Instituto de Ordenamento e Gestão do Território - Catarina Ramos  

 Pausa para café 

10h45 

Painel Santarém, o Tejo e a Lezíria 

Câmara Municipal de Santarém - Maria João Cardoso e Fernando Trindade 

Instituto Politécnico de Santarém - Teresa Serrano 

APA -ARH Tejo e Oeste - Pólo de Santarém* 

APRH - Elsa Alves (LNEC) 

 Almoço 

14h00 
Visita de Estudo 2 - Santarém, a cidade e o Tejo  

Cidade de Santarém e Escola Superior Agrária de Santarém 
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02 de abril 

09h15 
Conferência (Re)Significar a paisagem no ensino. Projeto Tejo - Paisagem Cultural  

CICS.NOVA / APG - Ana Cristina Câmara  

 Pausa para café 

11h30 

Painel Experiências e recursos educativas para o estudo da(s) Paisagem(ens)  

Projeto Tejo: Paisagem Cultural 

Grupo de Geografia (Luísa Simão, coord.) – Escola Secundária Professor José Augusto Lucas 

Daniel Dias - Escola Secundária de Gago Coutinho 

Susana Maurício Dias - Escola Secundária de Alves Redol 

Tejo um rio de conhecimento  

Leonor Ramalho, Fátima Veríssimo, Lígia Sousa e Maria João Cunha – Escola Secundária Manuel 

Cargaleiro 

Apresentação PAP sobre os Avieiros 

Gentil Duarte – Escola Secundária do Cartaxo 

 Almoço 

14h00 

Visita de Estudo 3 - Património e paisagem  

Opção A 

Avieiros  

Opção B 

Vale do Sorraia  
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Conferência Da Paisagem à Escola - Percursos com a Água 
Ana Lavrador - CICS.NOVA FCSH_UNL 

ana.lavrador@sapo.pt 

 

A escolha da “Água” como tópico fundador dos trabalhos do 30º Encontro Nacional dos Professores de Geografia é 

particularmente feliz atendendo ao contexto territorial do Encontro, a cidade de Santarém e a Lezíria, relativamente às 

quais o rio Tejo é por ventura o elemento natural, funcional e identitário de maior destaque às escalas local e regional. 

Em outras regiões e a outras escalas, a água é igualmente crucial, por ser um elemento fundamental para a vida, um elo 

de ligação entre a natureza e as comunidades humanas, um bem escasso, sobre explorado, exposto a acções 

desajustadas e ameaçadoras de um funcionamento equilibrado dos sistemas físicos e biológicos, chave da sua 

sustentabilidade como recurso. Nesse pressuposto, a gestão da água é uma preocupação central das políticas de 

ordenamento do país (PNPOT, M.A., 2007). É também uma questão crucial para o planeta, a braços com mudanças 

climáticas que preconizam impactos ambientais significativos e até catastróficos, com consequências na vida das 

pessoas, no desenvolvimento socioeconómico das sociedades e a viabilização de políticas mais equitativas e promotoras 

da paz, como almejado nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ONU, 2000; 2015, in www.unicef.pt, consultado 

em Março 2016). 

 

Em complemento ao tema central do Encontro, dar ênfase à “Paisagem”, no caso “Paisagens da Água”, pode ajudar a 

compreender as múltiplas questões e preocupações associadas à água enquanto elemento natural, as formas e tipos 

de utilização e reflectir sobre a sua preservação e gestão, dimensões contidas nos programas de Geografia dos 

diferentes níveis e anos de escolaridade. Na realidade, quer o carácter holístico do conceito, quer as metodologias de 

análise da Paisagem, facilitam o trabalho interdisciplinar e podem potenciar projectos e dinâmicas educativas mais 

eficazes, no propósito de obter mudanças nas atitudes e nos comportamentos dos jovens face a esse bem valioso e 

estimular a prática de uma cidadania mais empenhada e activa. 

 

Com efeito, na Paisagem inscrevem-se testemunhos naturais e culturais que representam a síntese espacial e temporal 

das inter-relações entre a natureza e as actuações humanas, resultantes do uso e da transformação dos recursos, bem 

como as representações culturais, emocionais ou simbólicas aliadas a vivências, que dão alma e significado aos lugares 

(Lavrador, 2011). Estas dimensões conferem à Paisagem um papel particularmente significativo na identificação e 

interpretação de elementos territoriais, presentes num determinado território. Essa leitura, contextualizada e 

culturalmente comprometida, ajuda a perceber a importância de manter a diferenciação territorial, num mundo 

dominado pela simplificação e padronização, que descaracterizam e empobrecem as regiões e as suas gentes. Gera 

também sentido de pertença (genius locci, Tuan, 1980), peça chave da coesão social e dimensão fulcral nos processos 

de desenvolvimento regional. No plano promocional, a Paisagem ajuda à divulgação dos lugares e dos seus produtos, 

abrindo novas oportunidades no mundo globalizado. 

 

No sentido de partilhar valências da utilização da Paisagem pela Geografia e dar a conhecer algumas dimensões da sua 

aplicação, resultou esta comunicação que ficou organizada em três pontos: no primeiro ponto, promove-se uma 

reflexão teórica sobre a Paisagem como conceito fundador e fundamental para a Geografia; no segundo ponto, visa-se 

a aplicação da Paisagem no planeamento e na gestão territorial e no terceiro e último ponto, propõe-se a aplicação da 

Paisagem em percursos educativos e turísticos.  

 

No ponto teórico, apresenta-se uma breve resenha histórica da construção do conceito de Paisagem e da sua entrada 

na esfera da Ciência pela via da Geografia. Discutem-se problemáticas e vicissitudes inerentes à utilização do conceito 

na Geografia, reforçando-se a ideia que este deve ser devidamente trabalhado e divulgado, quer na produção científica 

dos geógrafos, na linha de outras ciências que têm a Paisagem como domínio de estudo, quer nas práticas educativas 

dos professores de Geografia. 

 

No que respeita ao ponto dois, no domínio da aplicação da Paisagem no planeamento e gestão territorial, a Paisagem 

ser um conceito charneira entre ciências e destas com outras dimensões artísticas e filosóficas, à semelhança do 

posicionamento da Geografia no universo da Ciência, é facilitador do diálogo interdisciplinar, dimensão crucial na gestão 

http://www.unicef.pt/
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territorial. É também sublinhado o papel da Convenção Europeia da Paisagem (C.E., 2000)1 como principal instrumento 

de aplicação da Paisagem no planeamento e gestão territorial no contexto europeu, cujas recomendações promovem 

a protecção e gestão das paisagens centrada na acção combinada de peritos e população. À escala global, na nova linha 

dos grandes Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ONU, 2015), equaciona-se a Paisagem na qualidade de bem 

cultural, no âmbito dos Serviços Ecossitémicos (Millenium Ecosystem Assessment, 2003, in 

http://www.millenniumassessment.org, março 2016), e faz-se menção ao papel das Paisagens classificadas pela 

UNESCO. Apresentam-se exemplos de trabalhos centrados na paisagem que servem de ilustração aos propósitos deste 

ponto. 

 

No último ponto da comunicação promove-se a ideia de desenvolver percursos educativos centrados nas “Paisagens da 

Água” aplicadas ao rio Tejo e à sua bacia hidrográfica: percurso natural (o rio como elemento terrestre do ciclo 

hidrológico, subjugado a leis e processos físicos e ecológicos relativos à sua dinâmica, variabilidade espacial e temporal 

e à ocorrência de factores limitantes e extremos, como ocorrência de secas e/ou cheias e inundações); percurso 

funcional (o rio como via de movimentação de pessoas e produtos, as frentes ribeirinhas como áreas de ocupação 

humana, desde os primeiros assentamentos até às grandes urbes, que com essa implantação exploram potencialidades 

funcionais, estratégicas, culturais, patrimoniais, mas que também sofrem vulnerabilidades, resultantes de insuficiências 

inerentes às redes de drenagem, esgotos, sistemas de depuração e tratamento de efluentes, com os consequentes 

impactes económicos e ambientais); percurso simbólico (o rio como dimensão estética e ética, como fluxo, pureza, 

origem, felicidade e tragédia, símbolos de vida e de morte) e identitário (as embarcações e a cultura avieira, como 

valores identitários do rio Tejo e da Lezíria); percurso da sustentabilidade (o rio como foco de utilização e gestão 

adequadas da água, no que refere à conservação, utilização, poupança, reciclagem e reutilização, dos sistemas 

ecológicos ribeirinhos e de dimensões subjectivas associadas à estética, poética e identidade, suscita desafios 

ambientais, socioeconómicos e culturais, que influenciam valores, atitudes e comportamentos individuais e colectivos. 

A título de ilustração, apresenta-se o traçado de um percurso com a paisagem e a literatura, na bacia hidrográfica do 

rio Douro, que foi pensado para fins turísticos, mas que pode ter uma aplicação educativa. 

 

Referências: 

CE, 2000. Convenção Europeia da Paisagem, Actas do Conselho da Europa, Estrasburgo. 

Millenium Ecosystem Assessment, 2003. Serviços Ecossitémicos (http://www.millenniumassessment.org, março 2016). 

Ministério do Ambiente, 2007. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), Prtugal. 

Lavrador, A., 2011. Paisagens de Baco, Ed. Colibri, Portugal. 

ONU, 2000 e 2015. Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (www.unicef.pt, consultado em Março 2016) 

Tuan, Y-Fu., 1980. Topofilia, Ed. Difel, Brasil. 

  

                                                   
1 A CEP tem alicerces noutras directrizes europeias, como a Política Geral de Desenvolvimento do Turismo Sustentável (C.E., 198 4) ou a Carta do 
Património Vernáculo Construído (ICOMOS, 1998).   

http://www.millenniumassessment.org/
http://www.millenniumassessment.org/
http://www.unicef.pt/
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Painel Da Agricultura ao Desenvolvimento Rural - Fatores, Potencialidades e 

Constrangimentos 
 

A Agricultura na Lezíria do Tejo 
Carlos Trindade - Escola Superior Agrária de Santarém 

ctrindade@ecs.pt 

 

O Território da Lezíria do Tejo (NUT III) é atualmente parte integrante do Alentejo (NUT II), sendo constituído por onze 

municípios, com uma área de 4 275 km2. Com altitudes que vão desde os 528 m até ao nível do mar, é um território que 

marca a transição entre o norte minifundiário e montanhoso e o sul onde dominam as planícies e as grandes explorações 

agrícolas. 

 

A sua imagem, fortemente influenciada pelo rio Tejo, que aqui une mais do que divide, continua atualmente muito 

marcada pela agricultura e onde o cavalo e o touro são ainda os principais ícones da região que “grosso modo” coincide 

com o que conhecemos por Ribatejo. 

 

É possível evidenciar três zonas distintas do ponto de vista agrícola: 

 Na margem direita do Tejo  – o Bairro – onde as terras são calcárias e argilosas e o relevo ondulado, a oliveira 

marca uma presença constante, outrora acompanhada pela figueira e hoje pela vinha,  culturas forrageiras, 

eucaliptal e pecuária intensiva (suínos); 

 Na Margem esquerda, a sul do Tejo  – a Charneca -  com solos mais pobres frequentemente arenosos, onde 

crescem pinheiros, sobreiros e eucaliptos, envolvendo  alguns vales férteis, onde se cultivou o arroz e hoje se 

encontram pastagens e algumas culturas anuais (milho principalmente); 

 No Centro em volta do rio – o Campo – ou mais exatamente a Lezíria, com solos muito férteis, aluvionares, onde 

o arroz, o milho, o tomate, a vinha e as pastagens associadas a bovinos são dominantes. 

Falar de agricultura na Lezíria do Tejo é hoje falar de uma das regiões mais dinâmicas, quer em termos de produção 

vegetal, quer pecuária quer agroindustrial. Aqui o regadio predomina, não apenas no Campo, sendo na maioria dos 

concelhos a área regada superior a 60% da área cultivada. 

 

Trata-se da região do país mais importante em termos de produção de tomate para indústria, milho e arroz e onde mais 

recentemente se têm desenvolvido muitas das culturas horto industriais como a ervilha, o brócolo, o melão, a cenoura, 

etc.. 

 

Nas culturas permanentes o olival foi recentemente alvo de significativos investimentos em novas plantações e com 

modernos sistemas de condução. Igualmente a vinha fez um percurso notável, fruto de um processo de reconversão 

das plantações que frequentemente deixaram os aluviões, onde as produções eram elevadas, mas a qualidade nem 

sempre a melhor, para solos mais aptos a produções de qualidade. Esta evolução foi igualmente acompanhada pela 

modernização e criação de novas adegas e lagares que hoje transportam a região para o que de melhor se faz em termos 

vitivinícolas e oleícolas. 

 

A produção de gado, outrora muito ligada à raça brava, foi progressivamente evoluindo para a produção extensiva na 

Charneca e nalgumas zonas do Campo, hoje maioritariamente destinada à produção de carne. No Bairro encontra-se 

ainda um dos principais polos portugueses de produção intensiva. 

 

Mas também nas estruturas das explorações a região é diversa, encontrando-se aqui a maior das explorações agrícolas 

portuguesas – A Companhia das Lezírias, com os seus quase 15 milhares de hectares, e muitas outras grandes casas 

agrícolas que, em paralelo, coexistem com pequenas áreas onde os “Foros” ou as “Fazendas” são um grande exemplo. 

 

Embora com uma agricultura fortemente dependente do regime de apoio aos agricultores a evolução desta região 

estará hoje fortemente associada à dinâmica de integração com o sector agroindustrial e da capacidade de expansão 

das atividades produtivas cada vez mais viradas para o mercado.  

 

javascript:void(window.open('/mail/imp/dynamic.php?page=compose&to=ctrindade%40ecs.pt&popup_link=1','','width=820,height=600,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
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Da Agricultura ao Desenvolvimento Rural – fatores, potencialidades, constrangimentos 
Luís Moreno - Universidade de Lisboa, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) / Centro de Estudos 

Geográficos (CEG) 

luis.moreno@campus.ul.pt  

 

A apresentação centra-se na ilustração das grandes linhas de mudança que vieram a marcar as áreas rurais da Europa 

desde o século XIX e, em particular, após a 2.ª Grande Guerra e até aos nossos dias. Referimo-nos a um processo que 

evolui desde a “agricolização” dos campos – com todo o processo de modernização tecnocentrada – até à recomposição 

multifuncional após a crise dos anos 1970s. Consideramos o papel dos Estados e do condicionamento supranacional, 

dando especial atenção à Política Agrícola Comum (PAC), da CEE à União Europeia (UE). 

 

Este percurso permite-nos enquadrar uma nova atenção dada ao ‘rural’ e à aposta num reinterpretado 

Desenvolvimento Rural, no contexto da reforma da PAC, face aos desafios da globalização. Salienta-se a importância 

das abordagens territorialistas e da multiparticipação social e institucional, recorrendo ao caso do LEADER, de programa 

a abordagem, e às perspetivas que se colocam com a Estratégia Europa 2020 / Portugal 2020, em particular através do 

atual Programa de Desenvolvimento Rural. A problemática da situação portuguesa, com condições internas muito 

diferenciadas é, assim, o grande recurso para uma discussão necessária. 

 

 

AgroCluster do Ribatejo 

Pedro Miguel Madeira Tó Rodrigues Félix  - NERSANT 

pedro.felix@nersant.pt  

 

É uma associação de empresas e entidades do setor agroindustrial, cujo principal objetivo é o desenvolvimento do 
sector agroindustrial e o aumento da competitividade das empresas. É atualmente composta por 114 associados, entre 
eles empresas, entidades do SCTN (Sistema Científico Nacional e Tecnológico), Institutos Superiores de Educação, 
Associações Empresariais e Entidades Públicas. Foi formalmente reconhecida pelo Governo Português em julho de 2009, 
tendo iniciado a sua atividade com 30 Associados. 
 
Cronologia 
2008 - A Associação Empresarial de Santarém candidata ao QREN a fileira Agro-Industrial do Ribatejo para a constituição 
de um cluster 
2009 Julho – Reconhecimento formal do Cluster. Arranca com 30 Associados 
2010 Janeiro – Arranque efetivo do projeto. Trabalho no terreno. Privilegio às relações de cooperação. Alargamento 
rede. 
 
Dimensão 
114 Associados, representado uma faturação anual de 2100 milhões Euros. Relações ativas de rede com Espanha, 
França, Itália, Moçambique, Brasil… 
 
Missão 
Promover a colaboração e cooperação entre empresas e entidades relacionadas com o setor agroindustrial, 
encorajando a reestruturação competitiva do setor, assegurando, dessa forma, uma ampla participação das entidades 
nos circuitos comerciais, nacionais e internacionais. 
 
Principais objetivos 

 Reforço da competitividade das empresas associadas a nível nacional e internacional. 
 Aumento da capacidade associativa e cooperação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:luis.moreno@campus.ul.pt
mailto:pedro.felix@nersant.pt
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Benagro – Cooperativa Agrícola de Benavente  

Joaquim Manuel Louro Cabeça Cooperativa Agrícola de Benavente 

geral@cimlt.eu 

 

A Benagro – Cooperativa Agrícola de Benavente, foi fundada em 1980. 

Tem a sua sede na Praça do Município, em Benavente. Presta serviços e apoio na área agrícola, auxiliando os agricultores 

no sentido de uma gestão e desenvolvimento viável das explorações agrícolas e no bom desenvolvimento das culturas, 

sempre com o objectivo da satisfação de necessidades em termos de produção, e da melhoria do ambiente. 

 

A Benagro comercializa com todos os seus associados os factores de produção, tem um corpo técnico para 

acompanhamento e aconselhamento nas várias culturas, com serviço de análise de solos, medição de áreas, 

candidaturas às ajudas do IFAP, SAA – Serviço de Aconselhamento Agrícola. 

 

O crescimento da Cooperativa passou por algumas fases importantes: 

 

- FUSÃO POR INCORPORAÇÃO DE UMA COOPERATIVA AGRÍCOLA 

Coopermagos, duplicando a nossa área de tomate e aumentando a nossa capacidade negocial com a Indústria. 

 

- UNIÃO DE COOPERATIVAS – UNIVEGETAL 

Constituímos em conjunto com três Cooperativas do Ribatejo (CADOVA, CDA e Agrocampreste), uma união de 

cooperativas de 2º grau, para juntar esforços, planeando projectos e ganhar dimensão. 

 

- CRESCIMENTO DAS VENDAS 

 Volume de Facturação 2007 – 7.261.000,00€, Anuário do Sector Cooperativo das 100 maiores cooperativas de 

todos os sectores posição nº 80 e no critério das 10 melhores no “Crescimento das Vendas”, posição nº 3 com um 

crescimento de 62,3%. 

 Volume de Facturação 2008 – 8.545.000,00€, posição nº 72, Anuário do Sector Cooperativo das 100 maiores 

cooperativas de todos os sectores. 

 Volume Facturação 2009 – 9.979.000,00€, posição nº 57, Anuário do Sector Cooperativo das 100 maiores 

cooperativas de todos os sectores, e no critério das 10 melhores “ Crescimento das Vendas”, posição nº 7 com um 

crescimento de 16,8%. 

 Volume Facturação 2010 – 12.152.000,00€, posição nº 44, Anuário do Sector Cooperativo das 100 maiores 

cooperativas de todos os sectores.  

 Volume Facturação 2011 – 12.940.000,00€, posição nº 35, Anuário do Sector Cooperativo das 100 maiores 

cooperativas de todos os sectores. 

 

A Benagro tem participação activa em algumas entidades, estando presente nos corpos sociais de : 

AOP – Associação dos Orizicultores de Portugal; 

COTArroz – Centro Operativo e Tecnológico do Arroz; 

Casa do Arroz – em representação da AOP. 

 

 

Conferência Recursos hídricos e Riscos 

A Lezíria do Tejo: evolução, intervenção humana, recursos e riscos hidrológicos  
Catarina Ramos - Universidade de Lisboa, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) / Centro de Estudos 

Geográficos (CEG) 

catramos@campus.ul.pt 

 

O conceito de lezíria ligado à dinâmica hidrológica e geomorfológica do rio Tejo. A lezíria enquanto unidade de paisagem. 

A planície aluvial do Tejo enquanto componente física da lezíria. Etapas da formação da planície aluvial do Tejo e as 

mudanças do percurso do rio. Tejo: de um rio entrançado (braided river), com vários braços ou canais, a um rio de canal 

único, com barras de canal. A importância da intervenção humana desde o período romano na evolução da lezíria e do 

rio. Exemplos. A riqueza terminológica ligada ao rio e à lezíria: Tejo Velho, Tejo Novo, mares, acrescidos, mouchões, 

mailto:geral@cimlt.eu
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rebentões, alvercas, goivas, paúis, covas, campos, valadores, sirgadores, azielas, cheias de cima, cheias de baixo, 

nateiros, entre outros.  

 

A planície aluvial do Tejo e sua hierarquia nas formas de relevo em Portugal. As geoformas da planície aluvial do Tejo e 

sua distribuição geográfica. A importância das geoformas da planície na compreensão do seu dinamismo. O impacte das 

barragens no rio e na lezíria: (i) nas cheias, (ii) no transporte de sedimentos, (iii) na taxa de sedimentação da planície 

aluvial e na renovação dos solos aluvionares. 

 

A lezíria e a importância estratégica da planície aluvial do Tejo: (i) como “o maior património natural da agricultura 

portuguesa” e uma das principais reservas de solos RAN do País; (ii) como grande reservatório natural de água 

subterrânea; (iii) como “válvula de segurança” das cheias do Tejo para a cidade de Lisboa e núcleos urbanos adjacentes 

ao delta interior do rio e ao estuário.  

 

A lezíria e os riscos hidrológicos associados. Inundações por subida das águas subterrâneas e cheias. Cheias na lezíria: 

benéficas ou maléficas? Cheias lentas versus cheias rápidas. O historial das cheias na lezíria, a partir da base de dados 

Disaster (1865-2010). 

 
Problemas de contaminação das águas e solos da lezíria. A insuspeita contaminação pelo isótopo radioativo 137Cs. 

 

 

Painel Santarém, o Tejo e a Lezíria 

Projeto Municipal Reabilitar Troço a Troço 
EMAS - Equipa Multidisciplinar de Ação para a Sustentabilidade 
Maria João Cardoso -  Câmara Municipal de Santarém 

 

 
 
 
O problema da estabilização das encostas de Santarém 
Fernando Gonçalves R. Trindade -  IGESPAR, LNEC e Câmara Municipal de Santarém 

 

1. Introdução  

O núcleo primitivo da cidade de Santarém – Alcáçova – situa-se num pequeno planalto limitado por encostas escarpadas 

com alturas que atingem os 90m de altura.  

Visão

•Ser uma referência numa gestão de
eficiência e inovação, comprometida
com a sustentabilidade dos Recursos
Hídricos a nível local, estimulando a
competitividade dos territórios
potenciando a criação de valor nos
recursos hídricos.

Missão

•Definir estratégias e linhas
orientadoras para o desenvolvimento
sustentável dos recursos hídricos no
concelho de Santarém, promovendo a
sua conservação e valorização em
cooperação com os atores chave para
a mudança de paradigma do uso
ineficiente dos recursos naturais para
um elemento diferenciador na
competitividade dos territórios.

Resumo

•O mote deste projeto pioneiro é
envolver para agir na sustentabilidade
dos recursos hídricos, tendo a missão
de criar o compromisso da sociedade
com a preservação dos ecossistemas.

Projeto Municipal Reabilitar Troço a Troço 

- RTT 



Página | 13  

 

Desde há muitos anos, os frequentes escorregamentos nas encostas têm vindo a pôr em perigo a estabilidade do centro 

histórico, sobretudo a partir de meados do século XIX.  

A partir de meados dos anos 60, foram utilizados diversos tipos de soluções de estabilização das encostas, bem como a 

monitorização do seu comportamento, contribuindo para uma importante fonte do conhecimento e de experiência 

neste domínio.  

 

2. Geologia e hidrologia  

Santarém situa-se na Bacia Terciária do Tejo, em formações continentais de idade miocénica, onde se distingue uma 

série detrítica com mais de cem metros de espessura, predominantemente arenosa, com intercalações argilosas 

menores, coroada por uma camada de calcário lacustre branco (calcário de Santarém), com alguns metros de espessura.  

A estratificação é quase horizontal com uma ligeira inclinação de 2 a 3 graus para sudeste.  

Segundo um reconhecimento geológico realizado nos anos 50, as encostas de Santarém são caraterizadas por uma 

sequência litológica com uma camada de calcário branco e camadas arenosas intercaladas por camadas argilosas.  

As camadas arenosas mais permeáveis formam aquíferos múltiplos, suspensos nas intercalações argilosas de baixa 

permeabilidade.  

Estas toalhas de água penduradas produzem ressurgências em diversos pontos das encostas, acima das camadas 

argilosas, com caudais quase permanentes, que aumentam nos períodos de chuva.  

 

3. Geomorfologia e processos ativos  

Santarém situa-se no topo de um planalto marginado por vertentes que atingem 90m de altura. O relevo tem uma 

morfologia tipo mesa. A superfície estrutural do calcário superior deu origem a um planalto de altitude 

aproximadamente constante (cota 105m), recortado por incisão fluvial. O calcário forma um “cap-rock” ou rebordo 

rochoso no topo da encosta, que contrasta com os materiais brandos subjacentes.  

 

4. Fenómenos de instabilidade e obras de estabilização  

O problema da estabilidade das encostas, apesar de muito antigo, só começou a assumir maior gravidade a partir da 

abertura à circulação, em 1861, da via única da linha de caminho-de-ferro, com um escorregamento em 1862, na 

encosta das Portas do Sol, a que seguiram novos episódios em 1912, 1916, 1941, 1966, 1969, 1979 e 1996.  

Após o acidente de grandes proporções ocorrido em 2001, na encosta da estrada de Alfange, foi decidido mandar 

elaborar um projeto global de estabilização das encostas de Santarém, envolvendo a Câmara Municipal de Santarém e 

os Ministérios das Obras Públicas e do Ambiente, o qual ficaria concluído em 2011 e cuja 1ª fase irá ser executada este 

ano.  

 

 

Conferência Projeto Tejo: Paisagem Cultural 

(Re)Significar a paisagem no ensino e na Geografia 
Ana Cristina Câmara_ CICS.NOVA FCSH_UNL / Associação Professores de Geografia 

cristina_camara@sapo.pt 

 

A paisagem é atualmente reconhecida, à escala europeia e nacional, como elemento central no ordenamento do 

território, no desenvolvimento local e na valorização do património. Na Convenção Europeia da Paisagem (CEP) a 

abordagem participativa é inerente ao próprio conceito de paisagem. O seu artigo 6º realça a importância da formação 

e da educação enquanto veículo promotor e/ou disseminador dos princípios e valores ligados à paisagem per se, e aos 

valores relacionados com a sua gestão, proteção e ordenamento. 

 

A paisagem tem tido pouca expressividade no ensino da Geografia. A sua abordagem curricular é feita, geralmente, de 

forma passiva, formal e estática. A maioria dos professores de Geografia e os próprios manuais escolares portugueses 

define e didatiza a paisagem de forma fragmentada (paisagem natural versus paisagem humanizada) como se os 

elementos existissem isolados, por oposição a uma visão holística, sistémica e unitária, onde os elementos possuem um 

significado face à sua posição e relação uns com outros - o que de certa forma se repercute numa ausência de articulação 

entre os conhecimentos (prévios) dos alunos, as suas vivências e experiências pessoais com os saberes científicos.  

 

mailto:cristina_camara@sapo.pt
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É necessário atribuir um novo significado à paisagem no ensino e na aprendizagem da geografia e sua consequente 

(re)valorização social, enquanto objeto de investigação e instrumento de estudo da Geografia.  Segundo Lana de Souza 

Cavalcanti (2004:101) cabe ao ensino trazer a paisagem para o universo do aluno, para o lugar vivido por ele, o que quer 

dizer trazer a paisagem conceptualmente como instrumento que ajuda os alunos a compreenderem o mundo em que 

vivem. 

 

A ligação entre os saberes “informais” e os saberes científicos é fundamental quando se trata de estudar a paisagem, 

na medida em que vai permitir a reformulação dos significados e dos sentidos (associada à componente subjetiva do 

estudo da paisagem) sendo que é a partir desta ligação que vai ocorrer uma maior compreensão do espaço vivido 

(Puntel. 2007:194).  

 

O Tejo, o rio e sua bacia hidrográfica, apresenta uma diversidade de paisagens de grande relevância em termos 

biofísicos, históricos e patrimoniais. Desde 2007 que está em curso um processo que pretende eleger a paisagem 

cultural do Tejo Ibérico à inscrição na Lista de Património Mundial da UNESCO (Oliveira et al, 2012). 

 

A paisagem cultural do Tejo em toda a sua diversidade e excelência, tem motivado um conjunto de estudos e iniciativas, 

a diferentes escalas e com metodologias participativas, que se encontram agregados e materializadas no Observatório 

de Paisagem do Tejo (http://ff7800.eu/observatorio/ ) nos temas: 

 

- Paisagem Cultural – parte-se das unidades de paisagem definidas no Estudo de Identificação e Caraterização das 

Paisagens de Portugal Continental; 

- Dinâmicas da Paisagem e do Território – monitorização das transformações que decorreram nos últimos anos; 

- Identidade Cultural – influencia e é influenciada pela paisagem como resultado de múltiplos fatores ou variáveis; 

- Educação e Formação – realização de seminários, conferências e ações de formação creditadas para professores de 

vários grupos disciplinares, para técnicos e/ou para a população em geral; 

- Plano de Ação Estratégico a curto e médio prazo – plano de ação e políticas de ordenamento e de gestão do território 

do Tejo. 

 

A Educação e Formação é um dos pilares do Observatório de Paisagem do Tejo que já se encontra em marcha, sendo 

de referir a realização de ações de formação de professores, na modalidade de Oficina de Formação, com a designação 

“Projeto Tejo: Paisagem cultural”, dinamizadas pelo Centro de Formação Professor Orlando Ribeiro da Associação de 

Professores de Geografia (APG) em parceria com investigadores do projeto LANDYN do CICS.NOVA e com a colaboração 

de facilitadores e técnicos na área da gestão colaborativa da paisagem da ATUP e da FCT/UNL.  

 

O propósito final destas Oficinas de Formação é que os formandos adquiram conhecimentos e instrumentos que os 

capacitem para integrar a rede de escolas do “Projeto TEJO: Paisagem cultural” e que sejam capazes de replicar, na área 

de influência da sua escola, conjuntamente com a comunidade educativa, metodologias e técnicas que sirvam a 

valorização das paisagens e, consequentemente, o bem-estar das populações que aí habitam, trabalham e, ainda, sirvam 

de atrativo aos visitantes.  

 

Até à data foram realizadas 3 Oficinas de Formação (50 horas – 2 créditos) para professores do 2º, 3º Ciclos e Ensino 

Secundário, dos grupos de recrutamento 200, 400, 420 e 520. Estiveram envolvidos cerca de cerca de 100 professores, 

50 escolas e 10 grupos disciplinares.  

 

http://ff7800.eu/observatorio/
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Fonte: Centro de Formação Professor Orlando Ribeiro – Associação de Professores de Geografia 

 

Figura 1 – Oficinas de Formação Projeto Tejo: Paisagem Cultural 

 

 

 

Partiu-se das unidades de paisagem definidas no 

Estudo de Identificação e Caraterização das Paisagens 

de Portugal Continental (Cancela d’Abreu et al., 2004) 

que consubstanciam a área de intervenção do projeto 

Tejo em onze unidades de paisagem pertencentes a 

quatro grupos: 

- Tejo Superior e Internacional (UP 54 / GP - Beira 

Interior);  

- Médio Tejo (UP84 / GP - Ribatejo e Vale do Zêzere, 

UP64 GP-  Pinhal do Centro); 

- Lezíria (UP85 Vale do Tejo, Lezíria; UP85a Linha de 

Vila Franca de Xira; UP87 Vale do Sorraia/ GP – 

Ribatejo); 

- Estuário (SUP77a Lisboa, Centro Histórico; SUP77b 

Lisboa, Envolvente ao Centro Histórico; SUP78a 

Costa do Sol; SUP78b   Cabo Raso, Guincho / GP AML 

Norte + UP79 Arco Ribeirinho Almada, Montijo; 

UP80 Outra Banda Interior / GP AML Sul). 

 

 

 

Figura 2 – Unidades de Paisagem 

 

Uma parte das sessões presenciais destas formações foram visitas de estudo para observação e análise da paisagem 

Tejo contribuindo, assim, para uma maior literacia e apropriação da identidade local (Figura 3). Atualmente, a 

Associação de Professores de Geografia neste seu XXX Encontro Nacional intitulado “Lezíria: paisagem água e território”, 

a decorrer na cidade de Santarém, dando sequencia ao processo de formação em diferentes unidades da paisagem do 

Tejo.  

 

 

 

 

56

32

4

26

16

4

24

1

10

Professores Escolas Disciplinas

Lisboa Abrantes Seixal

Oficinas de Formação Projeto Tejo Paisagem 

Fonte: Cancela D´Abreu, et al. 2004.  
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Unidade Paisagem Tejo Local da Formação Visita de Estudo 

   

  Lisboa / Vila Franca de Xira / Santarém / Benavente 

 Lisboa Vila Velha de Rodão (percurso de barco e Lagar de 

Azeite) 

Estuário   

   

 Seixal Amora/Seixal/Corroios (percurso de varino, Núcleo 

Naval da Arrentela e Moinho de maré) 

   

Médio Tejo Abrantes Abrantes/Tramagal/Pego 

   

Lezíria Santarém  Santarém/Almeirim/ Muge/ Benavente (Avieiros e vale 

do Sorraia) 

 

Figura 3 –  Visitas de Estudo das Oficinas de Formação  

 

Os professores envolvidos nas Oficinas de Formação desenvolvem projetos de escola, geralmente anuais e 

pluridisciplinares, para uma maior literacia da paisagem e identidade cultural, promovendo atividades para o estudo da 

paisagem do Tejo e da identidade local através da elaboração de instrumentos de observação e análise da paisagem.  

Partindo da apresentação elementos contribuam que caracterizar as unidades de paisagem em estudo e proposta de 

(re)qualificação ambiental e estética para definir Objetivos de Qualidade da Paisagem. 

 

A adoção de metodologias participativas e os estudos da paisagem, em meio escolar, deverão ser encaradas como uma 

mais-valia para as aprendizagens académicas, para alicerçar a identidade local, desenvolver uma literacia de paisagem 

e com isso poderão se desenvolvem hábitos de cidadania ativa que se repercute a médio e a longo prazo.  

 

Com estes projetos de escola espera-se contribuir para uma maior literacia da paisagem do Tejo, um maior 

conhecimento do território e dos seus elementos identitários alicerçando não só os saberes científicos como a 

identidade local. 
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Painel Experiências e recursos educativas para o estudo da(s) Paisagem(ens)  

Projeto Tejo: Paisagem Cultural 

Do olhar a paisagem à identidade do Tejo 
Grupo de Geografia (Luísa Simão)_Escola Secundária Professor José Augusto Lucas 

 

A Escola Secundária Professor José Augusto Lucas (ESPJAL) faz parte da Rede de Escola Tejo. O Projeto Tejo é dinamizado 

pelo grupo disciplinar de Geografia, onde foram alocadas cerca de 20 horas da componente não letiva para o 
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desenvolvimento do projeto, distribuídas por 5 professores (destes três estiveram envolvidos na primeira sessão da 

Oficina de Formação, em Lisboa) e em todas as turmas de Geografia (cerca de 550/600 alunos). 

 

Em 2014/2015 o Projeto Tejo: Paisagem Cultural foi enquadrado no projeto global do Agrupamento de Escola de Linda-

a-Velha intitulado “Olhar a Terra” englobando várias atividades com alunos, dentro e fora do recinto escolar. 

 

Quadro 1 – Atividades 2014/2015 

Atividades 
Nível Ensino 

3º Ciclo Secundário 

Visita de Estudo (Companhia das Lezírias)  x 

Exercícios de observação direta e indireta da paisagem - Ficha de Observação x  

Mapas mentais do rio Tejo (português) x x 

Esboços da paisagem com observação direta e indireta  x  

Trabalhos de investigação sobre um ou mais elementos identitários do Tejo x x 

Estudo de Caso  x 

Croqui de 12 metros de comprimentos com o perfil longitudinal do rio  x* 

Exposição Olhar a Terra x x 

* Apenas Geografia e Artes. 

 

A exposição Olhar a Terra integrou os trabalhos realizados pelos alunos (Quadro 1) e outros efetuados por professores, 

dos quais se destacam: 

- Trabalho de investigação com uma amostra dos mapas mentais do Tejo onde é estabelecida a relação entre a 

quantidade e o tipo de elementos desenhados nos mapas mentais, ou o traçado rio, com o local de proveniência dos 

alunos. 

- 4 posters “VI(M)VER o Tejo” e “Tejo de Artes”, realizados por um professor de Artes, com fotografias e textos que 

expressam a paisagem cultural do Tejo. 

- 12 cartazes A3 com excertos da literatura relacionados com o rio, o Tejo ou com paisagem; 

- “Oeiras e o Tejo” acervo de cartografia antiga (Carta de Pery – Carta de Solos e Capacidade, século XIX) e de Fotografias 

Aéreas das localidades ribeirinhas e envolvente à escola (Linda-a-Velha, Algés e Dafundo).  

 

Em 2015/16 o Projeto Tejo: Paisagem Cultural é aplicado na ESPJAL nos mesmos moldes que no ano letivo anterior. 

Foram acrescentadas atividades com exercícios de observação indireta de paisagens do Tejo para identificação das 

diferentes unidades de estudo do Tejo e debates para discutir as cheias e o montado numa ótica de preservação, gestão 

e ordenamento do território.  

 

Quadro 2 – Atividades 2015/2016 

Atividades 
Nível Ensino 

3º Ciclo Secundário 

Visita de Estudo (Ribeira da Lage) x  

Exercícios de observação direta e indireta da paisagem x  

Mapas Mentais do rio Tejo x x 

Esboços da paisagem com observação direta e indireta  x  

Trabalhos de Investigação sobre elementos identitários do Tejo x x 

Debate Silencioso x x 

Análise SWOT (Cheias / Infraestruturas no Tejo) x x 

Estudo de Caso  x 

Exposição “Identidades do Tejo” x x 
 

À semelhança do ano anterior o projeto culminará com uma exposição intitulada “Identidades do Tejo” onde serão 

expostos painéis dedicados ao Tejo e suas atividades, resultante dos trabalhos de investigação dos alunos, dos debates, 

das análises SWOT e dos mapas mentais. 
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Alverca … na Rota do Tejo 
Daniel Dias_Escola Secundária de Gago Coutinho – Alverca do Ribatejo 

d.dias@sapo.pt  

Susana Dias_Escola Secundária de Alves Redol – Vila Franca de Xira 

susanageo@hotmail.com  

 

O Projeto “Alverca … na Rota do Tejo” enquadra-se no Projeto Tejo – Paisagem Cultural que consubstancia a intenção 

de formalizar a candidatura da paisagem cultural do Tejo Ibérico na Lista do Património Mundial da UNESCO.  

Enquadrado em tal contexto, é no seguimento da proposta de estudo de uma paisagem da qual constassem dois 

instrumentos de trabalho de análise da mesma, que surge o projeto a que se refere esta apresentação e que pretende 

dar forma a um estudo de paisagem à escala local onde os fatores naturais e humanos se interrelacionam, resultando 

numa paisagem objetiva, na área do visível, mas onde a componente subjetiva da perceção e da apreensão da paisagem 

também é parte integrante na forma como é gerida, planeada e vivida pelos seus diferentes atores. Deste modo, e 

incorporado na ideia de que uma boa gestão da paisagem pressupõe hábitos regulares de observação e interpretação, 

bem como a noção do observador de que a sua componente subjetiva faz parte da paisagem observada, é importante 

incutir na população, sobretudo, a mais jovem, o dever cívico de preservar e garantir a sustentabilidade das paisagens 

que configuram não só o nosso território espacial, mas também, o nosso território sentimental.  

Tendo por base este pressuposto, adota-se neste projeto uma abordagem complexa e integrada da paisagem da 

freguesia de Alverca, pelo que, idealmente, deverá desenvolver-se ao longo de um ano letivo, no âmbito de uma área 

transversal (Clube de Geografia) e, dada a diversidade de competências exigidas, executado por grupos de trabalho 

heterogéneos em termos do nível de escolaridade dos seus participantes. No essencial, propõe-se uma metodologia de 

estudo da paisagem que incide em três domínios: localização; caracterização e intervenção e, por conseguinte, que, 

após uma fase inicial de delimitação e localização da área selecionada, os alunos caracterizem o território, por um lado, 

identificando subunidades de paisagem de acordo com os usos do solo e dados recolhidos na saída de campo, doravante 

designada paisagem visível, por outro lado, identificando os atributos positivos e negativos de cada subunidade de 

acordo com os inquéritos de perceção da população, doravante designada paisagem sentida. Numa fase final, 

pressupõe-se que a comunidade educativa intervenha de forma ativa na resolução dos problemas identificados, 

pronunciando-se quanto às ações individuais e diligências a tomar. 

 

Sendo transversal em todas as etapas a utilização das tecnologias de informação e comunicação associadas aos sistemas 

de informação geográfica, este projeto com forte componente prática, encerra em si a ambição de espacializar num 

território aquilo que é visível, mas também, o que é sentido e valorizado diferentemente pela população nessa paisagem 

e que condiciona claramente a forma como é feito o seu planeamento e garantida a sua utilização sustentável.  

 

 

Tejo: um rio de conhecimento  
Escola Secundária Manuel Cargaleiro 

Leonor Ramalho  

leonor.ramalho@esmcargaleiro.pt 
Fátima Veríssimo 

Lígia Sousa 

Maria João Cunha 

 

Em curso na Escola Secundária Manuel Cargaleiro e subordinado ao tema “Tejo: um rio de conhecimento”, o projeto 

E.M.A. - Estímulo à Melhoria das Aprendizagens, encontra-se integrado no Programa de Qualificação das Novas 

Gerações, da Fundação Calouste Gulbenkian. A desenvolver no biénio 2015-2017, este projeto envolve, inicialmente, 4 

turmas de 7º ano, 6 turmas de 10º ano dos Cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias, Ciências 

Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e 3 turmas do Curso Profissional de Técnico de Multimédia.  

 

mailto:d.dias@sapo.pt
mailto:susanageo@hotmail.com
mailto:leonor.ramalho@esmcargaleiro.pt
http://esmcargaleiro.pt/wp/wp-content/uploads/2015/12/desdobravel_ema.pdf
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“Tejo, um rio de conhecimento” tem como objetivos nucleares: o desenvolvimento de competências relacionadas com 

a prática experimental que reforcem a motivação, a criatividade e a transversalidade do conhecimento, visando a 

melhoria da qualidade do ensino e do sucesso educativo; a revitalização das práticas letivas através da formação do 

corpo docente; o envolvimento de investigadores e instituições externos. 

 

O tema central de abordagem interdisciplinar e multidisciplinar decorre naturalmente da localização da escola no arco 

ribeirinho Almada-Montijo, da Área Metropolitana de Lisboa-Sul, uma paisagem marcada pela diversidade e riqueza do 

património natural e edificado que poderá perspetivar diversos olhares sobre o mesmo objeto. As disciplinas 

impulsionadoras do projeto foram as Ciências Naturais, Físico-Química, Biologia e Geologia, Física e Química A, 

Geografia e Matemática. Outras disciplinas dos curricula como Português, Línguas Estrangeiras, Educação Visual, 

História e Filosofia, já encontraram nesta unidade de paisagem que o Tejo percorre, a sua fonte de inspiração para a 

promoção da articulação curricular e inovação pedagógica que se almeja com este projeto. 

 

Realçamos, igualmente, o papel da biblioteca escolar no desenvolvimento de trabalho colaborativo com os grupos 

disciplinares e a aplicação de técnicas de multimédia na divulgação de atividades desenvolvidas no âmbito do projeto. 
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Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) 
Fonte: Lezíria 2020. Disponível em http://www.cimlt.eu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=123&Itemid=429 Consultado 
12.01.2016 
 
Municípios Associados  

 
Fonte: http://www.cimlt.eu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=472 

Almeirim 

O Concelho de Almeirim abrange uma área de 222,1 km2 e tem cerca de 23.400 habitantes 

(2011). Fazem parte do Concelho as freguesias de Almeirim, Fazendas de Almeirim, 

Benfica do Ribatejo e Raposa. 

A sua localização geográfica é um ponto forte no desenvolvimento do Concelho, 

encontrando-se a 76 km de Lisboa e a 7 km de Santarém. Presentemente os 2 troços de 

estradas que mais servem a população de Almeirim são a EN114 e a EN118, assim como 

o IC10. A A13, que atravessa parte do Concelho, e a construção da ponte Salgueiro Maia vieram reforçar a localização 

privilegiada de Almeirim em matéria de acessibilidades, nomeadamente com a ligação à A1. 

A sua excelente e apreciada culinária, onde pontifica a sopa da pedra, tal como o melão e o vinho, gozam de justa fama 

e são uma marca de Almeirim. O Concelho tem incorporado novas infraestruturas sociais e culturais que têm contribuído 

para melhorar a qualidade de vida. 

 

Visite o site da Câmara Municipal de Almeirim disponível em http://www.cm-almeirim.pt/  

 

Alpiarça 

 A vila de Alpiarça é sede de um Concelho com uma única freguesia, com cerca de 7.700 

habitantes (2011) e 95,4 km2 de superfície. 

Habitada pelo Homem desde tempos remotos, foram aqui recolhidos importantes 

achados arqueológicos do paleolítico inferior, com importantes estações arqueológicas já 

consideradas Património Arqueológico Nacional. Imagem de marca é ainda a Casa Museu 

José Relvas e a sua impressionante coleção de arte; tal como o complexo desportivo e de 

lazer associado à barragem dos Patudos. 

Essencialmente agrícola, Alpiarça é uma região vinhateira por excelência. Famosos são os seus vinhos licorosos, 

aguardentes e passas de uva moscatel. 

Na gastronomia, são especialidades regionais o pão-de-ló, o carneiro guisado e a miga fervida. 

 

Visite o site da Câmara Municipal de Alpiarça disponível em http://www.cm-alpiarca.pt/  

 

 

 

 

http://www.cimlt.eu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=123&Itemid=429
http://www.cimlt.eu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=472
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Azambuja 

 O Município de Azambuja abrange uma área 262,7 km2, e conta com uma população de 

cerca de 21.800 habitantes (2011) distribuídos por sete freguesias: Alcoentre, Aveiras de 

Baixo, Aveiras de Cima, Azambuja, Manique do Intendente/Vila Nova de São 

Pedro/Maçussa, Vale do Paraíso e Vila Nova da Rainha. 

Azambuja apresenta uma grande diversidade topográfica e paisagística. A Sul tem as 

extensas e férteis lezírias e o Rio Tejo como limite, a Norte é uma região mais acidentada, 

mas também com várzeas de forte aptidão agrícola. 

Entre as atividades tradicionais do Concelho destacam-se a pesca na Vala e no Rio Tejo, a criação de toiros e cavalos na 

Lezíria e a agricultura. Mas a Azambuja é um Concelho cada vez mais industrializado, beneficiando da proximidade que 

tem à capital do País, que faz deste território um importante pólo logístico. 

  

Visite o site da Câmara Municipal de Azambuja disponível em http://www.cm-azambuja.pt/ 

 

Benavente 

A 40 Km de Lisboa, com 521,38 km2, o Concelho de Benavente, atualmente com cerca de 

29.000 habitantes (2011), procura conciliar o desenvolvimento com a preservação do 

património natural. Integram este Concelho as freguesias de Benavente, Samora Correia, 

Santo Estêvão e Barrosa. 

As características de Benavente evoluíram consideravelmente. De uma economia 

centrada na agricultura e nos serviços complementares, surgiram investimentos nas áreas 

da metalomecânica e da distribuição, tendo esta última crescido consideravelmente mercê da posição estratégica do 

Concelho e da nova rede de acessibilidades que cruzam o seu território. 

Atravessado pela A13, com ligação à Auto-Estrada do Norte e ainda à A10, o Concelho de Benavente beneficia de 

excelentes acessibilidades. 

O forte investimento municipal em infraestruturas valorizou os recursos endógenos e despoletou uma nova etapa de 

desenvolvimento do Concelho, que permitiu a diversificação da base económica e a criação de emprego nos sectores 

terciário e secundário. Destaque ainda para a componente turística, com relevo para o forte investimento no golfe em 

Santo Estêvão. 

 

Visite o site da Câmara Municipal de Benavente disponível http://www.cm-benavente.pt/  

 

Cartaxo 

O Concelho do Cartaxo, localizado aproximadamente a 60 km de Lisboa, tem cerca de 

24.500 habitantes (2011) e 158,2 km2 de extensão. 

Coberto por uma boa rede de estradas nacionais e municipais, o Cartaxo tem acesso 

direto à A1 e é ainda atravessado pelas linhas ferroviárias do Norte e Leste (situa-se no 

Concelho o importante nó ferroviário do Setil). O Rio Tejo desenha-lhe ainda a fronteira 

a Sul com Salvaterra de Magos e oferece às embarcações de recreio o recuperado 

embarcadouro de Valada. 

O Município do Cartaxo tem investido fortemente na rede de infraestruturas e equipamentos que cobrem praticamente 

todas as áreas. 

O vinho é a marca de referência desta região onde o rural e o urbano se harmoniza e confunde. 

  

Visite o site da Câmara Municipal do Cartaxo disponível http://www.cm-cartaxo.pt/Paginas/default.aspx  

 

Chamusca 

 Com 10.120 habitantes (2011) e uma área de 746 km2, o que faz deste Município o 

segundo maior Concelho da Lezíria, a Chamusca é composta por sete freguesias: 

Chamusca/Pinheiro Grande, Ulme, Vale de Cavalos, Parreira/Chouto e Carregueira.  

O município é limitado a norte pelo município de Vila Nova da Barquinha, a leste por 

Constância e por Abrantes, a sueste por Ponte de Sor, a sul por Coruche, a oeste por 

Almeirim, Alpiarça e Santarém e a noroeste pela Golegã. 

http://www.cm-azambuja.pt/
http://www.cm-azambuja.pt/
http://www.cm-benavente.pt/
http://www.cm-benavente.pt/
http://www.cm-cartaxo.pt/
http://www.cm-cartaxo.pt/Paginas/default.aspx
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É aqui que o Tejo se alarga e começam as grandes Lezírias, logo a seguir à ponte da geração de Eiffel.  

Plantada em plena Lezíria ribatejana, na margem esquerda do Tejo, a Chamusca tem campos muito férteis onde se cria 

gado e ainda grande produção de arroz e milho. 

Mas a aposta forte da autarquia é no cluster ambiental. Uma eco-indústria que tem trazido novas empresas para a 

região e criado emprego especializado. 

 

Visite o site da Câmara Municipal da Chamusca disponível em http://www.cm-chamusca.pt/  

 

Coruche 

O Concelho de Coruche está situado na margem sul do Rio Tejo, já na zona de transição 

com o Alentejo, e ocupa uma área de 1.115,7 km2, o que o torna o Concelho mais extenso 

da Lezíria e o 10º a nível nacional.  

Com 19.944 habitantes (2011), o Concelho tem oito freguesias: Biscainho, Branca, 

Coruche/Fajarda/Erra, Couço, Santana do Mato e São José da Lamarosa. 

Esta vasta região do Vale do Sorraia oferece grandes potencialidades agrícolas e tem 

instaladas algumas importantes unidades agro-industriais, sendo a Zona Industrial do 

Monte da Barca um fator importante no desenvolvimento económico local. A charneca coruchense é ainda rica no 

montado de sobro, o que faz do Concelho o primeiro produtor mundial de cortiça, sendo de relevar a aposta na criação 

do Observatório do Sobreiro e da Cortiça. Saiba mais em http://www.cm-coruche.pt/portal-do-investidor/observatorio-

do-sobreiro-e-da-cortica.  

 

Visite o site da Câmara Municipal de Coruche disponível em http://www.cm-coruche.pt/ 

 

Golegã 

Com aproximadamente 84,32 km² de área, é um pequeno e fértil Concelho da margem 

direita do Tejo, com forte marca distintiva na actividade equestre. A Golegã é conhecida 

a nível nacional e internacional como a Capital do Cavalo. Tem excelentes acessibilidades 

e ligação à A23. 

A fertilidade dos seus campos, onde se localiza boa parte da Reserva Natural do Paul do 

Boquilobo, atraiu desde sempre gentes que se empenharam no cultivo das terras e na 

criação de gado. Atualmente com cerca de 6.000 habitantes (2011), o Concelho é 

composto por três freguesias: Golegã, Azinhaga e Pombalinho. 

A vila da Golegã tem ainda como pólo de atração, para além da atividade equestre, o solar de Carlos Relvas, casa-estúdio 

única dos primórdios da fotografia em Portugal, e a casa museu do escultor Martins Correia. 

 

Visite o site da Câmara Municipal da Golegã disponível http://www.cm-golega.pt/ 

 

Rio Maior 

Com 21.192 habitantes e uma superfície de cerca de 272,8 km2, terra de vales e colinas 

onde se encontram a paisagem serrana e as planuras ribatejanas, o Concelho de Rio 

Maior, constituído por dez freguesias (Alcobertas, Arrouquelas, Asseiceira, 

Azambujeira/Malaqueijo, Fráguas, Marmeleira/Assentiz, Outeiro da Cortiçada/Arruda 

dos Pisões, Rio Maior, São João da Ribeira/Ribeira de São João e São Sebastião), 

representa um espaço privilegiado de transição entre a Região do Vale do Tejo e o Litoral 

Oeste do País. 

Os principais acessos fazem-se pela A15 (que faz ligação à A8 e A1) e pela EN114 (Santarém – Caldas da Rainha). O 

Concelho de Rio Maior tem ainda como principais pontos naturais de referência a Serra dos Candeeiros, as Salinas de 

Fonte da Bica e o Rio Maior, afluente do Tejo. 

A grande aposta autárquica no sector desportivo colocou a cidade de Rio Maior no mapa do País como Capital do 

Desporto. Efetivamente dispõe hoje de excelentes infraestruturas para quase todo o tipo de práticas desportivas e de 

estágios profissionais, e ainda de uma Escola Superior de Desporto. 

 

Visite o site da Câmara Municipal de Rio Maior disponível http://www.cm-riomaior.pt/  

 

http://www.cm-chamusca.pt/
http://www.cm-chamusca.pt/
http://www.cm-coruche.pt/portal-do-investidor/observatorio-do-sobreiro-e-da-cortica
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Salvaterra de Magos 

A cerca de 50 km de Lisboa e a 30 km de Santarém situa-se, na margem Sul do Tejo, o 

Concelho de Salvaterra de Magos, com mais de 22.000 habitantes (2011) e uma área de 

243,9 km2. Integram o Concelho seis freguesias: Glória do Ribatejo/Granho, Marinhais, 

Muge e Salvaterra de Magos/Foros de Salvaterra. 

Salvaterra de Magos beneficia de boas acessibilidades, com ligações a A13 e à A10. Mas 

para além destas importantes ligações inter-regionais, beneficia ainda de ligações diretas 

a todos os Concelhos vizinhos.  

A beleza da vila e da Lezíria apresenta-se convidativa ao turismo, com o seu Cais Fluvial, a Praia Doce e a típica aldeia 

de pescadores do Escaroupim, para além da Barragem de Magos, que convida à pesca desportiva e aos desportos 

náuticos. 

 

Visite o site da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos disponível http://www.cm-salvaterrademagos.pt/ 

 

Santarém 

Capital de Distrito, Santarém é sede de Concelho, subdividido em 18 freguesias, com 

552,54 km² de área e 61.752 habitantes (2011). Dista de Lisboa 66 km e do Porto 242 km, 

sendo atravessado pelas AE A1 e A15, beneficiando ainda da ligação à A13 através da 

Ponte Salgueiro Maia. Excelentes acessibilidades, portanto, a somar à linha férrea que 

cruza a cidade ribeirinha, trazem a Santarém uma renovada centralidade no País. 

Terra de história, o centro urbano antigo desta cidade mágica e luminosa possui um 

património monumental notável. Apelidada de “Capital do Gótico”, Santarém mostra ao 

viajante, logo desde o primeiro instante, a beleza das suas ruas estreitas e sinuosas, típicas de uma cidade que se 

desenvolveu entre muralhas. Percorrer o centro histórico é como viajar pela própria história do País, encontrando a 

cada virar de esquina um motivo arquitetónico de interesse. 

Tudo isto faz do Município de Santarém um destino turístico por excelência e um bom Concelho para viver e investir, 

onde o ensino superior politécnico acrescenta saber. 

 

Visite o site da Câmara Municipal de Santarém disponível http://www.cm-santarem.pt/Paginas/Default.aspx  

http://www.cm-salvaterrademagos.pt/
http://www.cm-salvaterrademagos.pt/
http://www.cm-santarem.pt/
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Fonte: Lezíria 2020. Disponível em http://www.cimlt.eu/actividades/gestao-de-programas-e-projectos/leziria-2020. Consultado 12.01.2016 

 
O Programa Territorial Integrado “Lezíria 2020” pretende definir a estratégia de desenvolvimento para o território da 

Lezíria do Tejo, incluindo a identificação das iniciativas estruturantes para o período 2014-2020, tendo em consideração 

as especificidades das orientações e regras definidas a nível nacional e comunitário para o próximo período de 

programação estrutural. 

O Programa Territorial Integrado da Lezíria do Tejo foi estruturado em quatro Eixos Estratégicos: 

 

Eixo 1. Desenvolvimento competitivo da base económica regional 

 

1. Promoção do ordenamento e da eficiência das atividades agrícolas 

Medida 1.1. Promover o ordenamento e eficiência das atividades agrícolas 

Os principais resultados esperados são a redução do número de parcelas dispersas, o aumento da área de cada parcela 

e da área regada por sistemas evoluídos, a adequação da rede de caminhos e a redução do número de baixas elétricas, 

contribuindo para a valorização e competitividade económica e ambiental do sector agrícola. 

 

Eixo 2. Promoção da coesão social e da empregabilidade 

 

2. Aprofundamento das condições de fomento da coesão social 

Medida 2.1. Promover a inclusão social e a luta contra a pobreza 

Esta Medida, através de iniciativas e experiências diferenciadoras de inclusão e inovação social, tem como principais 

resultados esperados o combate à exclusão social e a promoção da inclusão ativa e o aumento do conhecimento sobre 

a realidade social. Inclui tanto ações diretas dos municípios como um concurso para selecionar os melhores e mais 

inovadores projetos de organizações da sociedade civil (p.ex. IPSS) visando combater a exclusão e a pobreza. 

Medida 2.2. Aumentar a qualidade de vida das populações 

Os principais resultados esperados são adequar e reforçar a rede de equipamentos e as respostas sociais às 

necessidades existentes, nomeadamente na área do apoio a idosos, infância e cuidados continuados. 

Medida 2.3. Melhorar a qualidade e a eficiência do sistema de ensino e combater o abandono e insucesso escolar  

Os principais resultados a atingir são a redução e prevenção do abandono e insucesso escolar, através de intervenções 

criativas e inovadoras, adequadas a cada contexto escolar, incindindo no desenvolvimento do espírito crítico e criativo 

das crianças e jovens, no reforço de competências escolares, sociais e relacionais, na oferta de atividades 

extracurriculares, na promoção de uma maior interligação entre a escola, os pais e a comunidade em geral. Esta Medida 

inclui tanto ações diretas da responsabilidade dos municípios como um concurso para escolha de projetos da iniciativa 

de agrupamentos escolares com metodologias mais inovadoras de combate ao abandono escolar. 

Medida 2.4. Reorganizar e requalificar a rede escolar 

Os principais resultados são o reordenamento e racionalização da rede escolar de ensino básico e pré-escolar, com a 

construção de centros escolares de elevada qualidade arquitetónica e funcional, contribuindo para a melhoria da 

qualidade das aprendizagens dos alunos e uma maior capacidade de resposta às necessidades das famílias. 

 

3. Desenvolvimento de condições de empregabilidade 

Medida 2.5. Promover a empregabilidade e a apoiar a criação de emprego próprio em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento regional 

Os principais resultados a alcançar são: a criação de condições propiciadoras do empreendedorismo e da 

empregabilidade, através da implementação integrada e articulada de um conjunto de ações que estimule e suporte o 

aparecimento e crescimento de iniciativas empreendedoras, de autoemprego e de criação de emprego, incluindo as 

inseridas no domínio da economia social; e o apoio direto aos empreendedores criadores de autoemprego. 

Medida 2.6. Promover o empreendedorismo regional e a criação de emprego em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento regional, incluindo o empreendedorismo social 

Os principais resultados esperados são a dinamização e modernização do tecido empresarial e a criação de emprego, 

através do apoio a investimento de pequena dimensão, especialmente, nos setores tradicionais relacionados com o 

aproveitamento dos recursos endógenos e a que empreendedores e empresas se poderão candidatar. Adicionalmente, 

http://www.cimlt.eu/actividades/gestao-de-programas-e-projectos/leziria-2020
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esta Medida também contribuirá para o reforço das condições de acolhimento de iniciativas empresariais de pequena 

dimensão. 

 

Eixo 3. Requalificação e sustentabilidade territorial 

4. Desenvolvimento sustentável do território 

Medida 3.1. Promover uma economia com baixas emissões de carbono, perspetivando a eficiência energética e as 

energias alternativas 

Os principais resultados esperados são a redução do consumo de energia da Administração Local, incluindo a introdução 

de boas práticas, de soluções de racionalização energética e de sistema de produção de energia para autoconsumo a 

partir de fontes limpas, quer nos edifícios e equipamentos, quer no sistema de iluminação pública, reduzindo os custos 

energéticos e aumentando os níveis de conforto, qualidade e segurança. 

Medida 3.2. Melhorar a capacidade de resposta dos serviços de proteção civil 

Os principais resultados esperados são contribuir para aumentar a capacidade de gestão e resposta dos serviços de 

proteção civil em situações de grande sinistro ou catástrofe, através do apoio a ações que permitam operacionalizar as 

ações previstas nos Planos Municipais de Emergência e Proteção Civil, em áreas como a redução do risco de incêndios 

florestais, a prevenção e gestão de riscos de cheias e inundações e os instrumentos de planeamento, monitorização e 

comunicação. 

Medida 3.3. Utilizar racionalmente os recursos regionais, promovendo a adaptação às alterações climáticas  

Os principais resultados desta Medida são reforçar a capacidade de adaptação e resposta da sub-região às alterações 

climáticas 

Medida 3.4. Melhorar, os níveis qualitativos e quantitativos, no domínio da gestão de resíduos 

Os principais resultados a alcançar são a melhoraria dos níveis de reciclagem e de outras formas valorização de resíduos 

urbanos, nomeadamente através do incentivo da população à adoção de boas práticas de gestão de resíduos, 

nomeadamente na prevenção e redução da sua produção, bem como na deposição seletiva adequada dos resíduos 

recicláveis. 

5. Valorização e preservação do património cultural e natural 

Medida 3.e. Salvaguardar e valorizar o património cultural e natural  

Os principais resultados esperados são potenciar as condições de visitação e usufruto dos recursos naturais e culturais 

da sub-região, afirmando turisticamente a marca Ribatejo, através de ações de conservação, proteção e valorização do 

património e da sua promoção externa, melhorando a atratividade turística. 

 

Eixo 4. Governação estratégica e eficiência da Administração Pública 

6. Modernização e eficiência da Administração Pública 

Medida 4.1. Promover a eficiência das administrações e dos serviços públicos 

O Programa Territorial Integrado da Lezíria do Tejo “Lezíria 2020” apresenta como principais objetivos os seguintes: 
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Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (HH5) 
Fonte: Agência portuguesa do Ambiente. Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (HH5). Disponível em 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=x91. Consultado em 20.02.2016 

 

[…] 
1.5. Delimitação geográfica 

A Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste – RH 5, é uma região hidrográfica internacional com uma área total 

em território português de 30 502 km2 e integra a bacia hidrográfica do rio Tejo e ribeiras adjacentes, a bacia 

hidrográfica das Ribeiras do Oeste, incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes. 

O Rio Tejo nasce na Serra de Albarracín (Espanha) a cerca de 1600 m de altitude e apresenta um comprimento de 

1100 km, dos quais 230 km em Portugal e 43 km de troço internacional, definido desde a foz do rio Erges até à foz 

do rio Sever. Os principais afluentes do rio Tejo em território espanhol são: o rio Jarama (11 600 km2), o rio Alberche 

(4 100 km2), o rio Tietar (4 500 km2) e o rio Alagon (5 400 km2) na margem direita; e o rio Guadiela (3 500 km2) 

e rio Almonte (3 100 km2), na margem esquerda. Em Portugal, os principais afluentes são os rios Erges, Pônsul, 

Ocreza e Zêzere, na margem direita, e os rios Sever e Sorraia, na margem esquerda. Destes afluentes merecem 

referência especial, pela dimensão das bacias hidrográficas, o rio Zêzere (4 980 km2) e o rio Sorraia (7 520 km2), 

que totalizam cerca de 50 % da área da bacia portuguesa. 

O troço português é marcado por importantes quebras de declive, primeiro em Portas de Ródão, na dependência 

do atravessamento da crista quartzítica, e depois em Belver. Os grandes afluentes do rio Tejo na vertente direita - 

Erges, Aravil, Pônsul, Ocreza e Zêzere - drenam a zona do Maciço Hespérico, acidentada, montanhosa, com 

pluviosidade relativamente elevada, se for excluída a área oriental da Beira Baixa. São rios com alguma expressão, 

tanto em extensão como em área drenada, que abrem os seus álveos entre montanhas e montes, formando vales 

encaixados, transversais ao curso do rio principal (orientação NNE-SSW). 

Na vertente esquerda e sul, a estrutura hidrográfica da bacia é totalmente diferente. Os cursos de água apenas 

têm algum relevo, com traçados transversais ao rio Tejo, nomeadamente o rio Sever e a ribeira de Nisa, drenando 

formações antigas, logo no troço de entrada do rio Tejo em Portugal. Mais para jusante, apenas algumas pequenas 

ribeiras drenam de sul para norte, para o rio Tejo. Os restantes são, fundamentalmente, a bacia do rio Sorraia e 

seus afluentes próprios, com um percurso de leste para oeste, quase paralelo ao do rio Tejo a montante, até ao 

estuário, onde desagua. Drena, com vales relativamente abertos, a vasta planície cenozóica do rio Tejo e a 

peneplanície talhada nas formações xistentes e magmáticas intrusivas da zona de Ossa-Morena, onde a precipitação 

média anual é sempre inferior a 800 mm/ano, na sua maior parte entre 600 e 700 mm/ano. 

A bacia hidrográfica das ribeiras do Oeste engloba todas as pequenas bacias da fachada atlântica entre, 

aproximadamente, a Nazaré, a norte, e a foz do rio Tejo, a sul. Constitui uma estreita faixa, com cerca de 120 km 

de extensão, com eixo no sentido NNE–SSW, aproximadamente, e máxima largura, na linha Peniche–Cadaval, da 

ordem dos 35 km. A área total da bacia hidrográfica das ribeiras do Oeste é próxima de 2 500 km2. 

As principais ribeiras e pequenos rios (com bacias próprias de área superior a 30 km2), em número de treze, 

considerando a bacia própria da Lagoa de Óbidos, cobrem cerca de 2 125 km2. Com efeito, para além destas 

treze ribeiras, apenas existem bacias com pequena expressão. As maiores áreas não incluídas nas treze bacias 

encontram-se entre a Lagoa de Óbidos e o Baleal, entre a bacia do Lizandro e a da ribeira de Colares e entre esta e 

a das Vinhas e da Mula. 

Os principais afluentes de 1ª ordem, destacando-se de Norte para Sul, são: rio Alcoa, rio Tornada, rio Arnoia, 

rio Real, ribeira de S. Domingos, rio Grande, rio Alcabrichel, rio Sizandro, ribeira do Sobral, ribeira do Cuco, rio 

Lisandro, ribeira de Colares e ribeira das Vinhas. 

A bacia hidrográfica das Ribeiras do Oeste confina com a bacia hidrográfica do Tejo, a leste, e com a do Lis, a norte e 

nordeste. 

A Figura 1.4 apresenta a delimitação geográfica da RH5. 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=x91
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Figura 1.4 – Delimitação geográfica da RH5 

A região hidrográfica do Tejo é partilhada com Espanha, estando o âmbito territorial do Plano Hidrológico 

correspondente à parte espanhola fixado no Real Decreto 125/2007, de 2 de fevereiro. 

A parte espanhola da região hidrográfica tem uma superfície de 55 645 km2 e está limitada a norte pela Região 

Hidrográfica do Douro, a este pelo rio Ebro e o rio Júcar, e a sul pela Região Hidrográfica do Guadiana. Está 

situada na parte central da península Ibérica, com limites naturais muito bem definidos, correspondente aos 

seguintes sistemas montanhosos: Cordilheira Central, a norte, Ibérica a leste e Montes de Toledo para sul. 

 

A Figura 1.5 apresenta a delimitação geográfica bacia hidrográfica do rio Tejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 – Delimitação geográfica da bacia hidrográfica do rio Tejo 

 

  



Página | 31  

 

Bacia Hidrográfica do Tejo 
Fonte: Convenção Albufeira. Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção sobre a Cooperação para a Protecção e o Aproveitamento 
Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas. Disponível em http://www.cadc-albufeira.eu/pt/cuencas-hidrograficas/cuenca-
tajo/default.aspx Consultado 12.01.2016 

Quinta bacia hidrográfica, em área, dos rios da Europa Comunitária, a bacia do Tejo coloca-se na terceira posição na 

Península Ibérica, a seguir às do Douro e do Ebro, mas é a que maior expressão assume no território português.  

É contornada por várias outras bacias hidrográficas, destacando-se a grande extensão dos limites comuns com o Douro, 

a norte, e com o Guadiana, a sul, resultante do paralelismo aproximado do percurso dos três grandes rios que drenam, 

de oriente para ocidente, a zona centro-ibérica separados por alinhamentos de cumeadas eles próprios seguindo 

orientações globalmente paralelas. A fronteira com a bacia do Douro prolonga-se por mais de 500 km, mas a do 

Guadiana atinge os 600 km. 

Cobrindo uma superfície de cerca de 80 629 km2, no seu total, dos quais 24 800 km2 (29,8%) em Portugal, a bacia do 

Tejo apresenta-se como um largo corredor no centro-oeste da Península, orientado grosso modo de ENE para WSW, 

com cerca de 700 km de comprimento e largura média da ordem dos 120 km. Essa orientação e configuração é 

determinada, por um lado, pela inclinação geral da Meseta, descendo suavemente para ocidente, e, por outro, pelos 

limites impostos pelos alinhamentos dos vigorosos relevos, a norte, da Cordilheira Central (Serras de Somosierra, 

Guadarrama, Gredos, Gata, Estrela, que se prolongam pelas de Lousã, Sicó, Candeeiros, Montejunto, a norte, e das 

elevações menos alterosas, a sul, dos Montes de Toledo, Altamira, Guadalupe, S. Pedro, S. Mamede, Ossa e, finalmente, 

Arrábida. 

A nascente, o limite é constituído pelos Montes Universais (onde se localiza a nascente do Tejo, perto de Albarracín, a 

cerca de 1600 m de altitude) e Serranias de Cuenca. 

Nesse corredor de 700 km de extensão instala-se o curso principal do Tejo, com cerca de 1 100 km, dos quais 230 em 

Portugal e 43 de fronteira. Na bacia espanhola o percurso do rio aproxima-se mais do limite sul da bacia, mas no 

território nacional acontece o contrário, com a bacia a espraiar-se largamente para sul, com a sub-bacia do Sorraia, 

sendo apertada a norte, no troço final, pelo Maciço Calcário Estremenho. 

Pela sua disposição relativa e por apresentar regularmente maiores elevações em Portugal como em Espanha, a faixa 

montanhosa a norte contribui com os afluentes mais importantes e caudalosos, que beneficiam das maiores 

precipitações aí verificadas. São eles, em Espanha, entre outros, o Jarama e seus sub-afluentes (11 600 km2), o Alberche 

(4100 km2), o Tietar (4500 km2), o Alagón (5400 km2), enquanto na vertente esquerda se destacam o Guadiela (3500 

km2) e o Almonte (3100 km2). 

Em Portugal, é um afluente da vertente esquerda que apresenta a maior das sub-bacias: o Sorraia, com 7555 km2, tendo 

o Zêzere, na vertente norte, cerca de 5080 km2 de bacia. Mas a contribuição do escoamento médio anual do Zêzere é 

da ordem dos 3292 hm3/ano, enquanto a do Sorraia é de 1185 hm3/ano. 

No seu perfil longitudinal, a partir da nascente a cerca de 1600 m de altitude, o rio Tejo desce rapidamente cerca de 

1000 m em 130 km, aproximadamente, até à confluência com o Guadiela. Atravessa depois a planura de Castela-a-Nova 

com declive médio muito mais suave, para se acentuar de novo entre Talavera e Alcantara e decrescer suavemente até 

à foz. 

O troço português é marcado por importantes quebras de declive, primeiro em Portas de Ródão, na dependência do 

atravessamento da crista quartzítica, e depois em Belver. A Figura 1.3, adiante incluída, mostra esses desníveis e o 

conjunto dos perfis de cotas médias e mínimas do troço nacional da bacia, a partir da confluência do Sever. 

O rio Tejo chega a território nacional, primeiro através dum troço internacional entre o Erges e o Sever, e depois 

definitivamente em Portugal, ainda com a orientação predominante próxima de este-oeste, em vale bem encaixado, 

aberto em formações do Maciço Hespérico. Prolonga-se sensivelmente com estas características, mas algumas 

sinuosidades, até Arrepiado, na margem esquerda e Vila Nova de Barquinha (3 km mais a jusante, na margem direita). 

Tendo já, a sul, a partir de Arrepiado, o início da planície aluvial que forma a grande Bacia Terciária do Tejo, é na 

Barquinha que inflecte, tomando a direcção nordeste-sudoeste, que, com pequenas oscilações, vai conservar até ao 

corredor final de saída do estuário, onde regressa a este-oeste. 

http://www.cadc-albufeira.eu/pt/cuencas-hidrograficas/cuenca-tajo/default.aspx
http://www.cadc-albufeira.eu/pt/cuencas-hidrograficas/cuenca-tajo/default.aspx
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É de apontar que, apesar do grande alargamento da planície aluvial referida, o curso principal, o Tejo, a atravessa e 

contorna a norte, sempre mais encostado às elevações do Maciço Calcário Estremenho que a limitam nessa direcção. 

Os grandes afluentes do rio Tejo na vertente direita - o Erges, o Aravil, o Pônsul, o Ocreza, o Zêzere - drenam a zona do 

Maciço Hespérico, acidentada, montanhosa, com pluviosidade relativamente elevada, se for excluída a área oriental da 

Beira Baixa. São rios com certa expressão, tanto em extensão como em área drenada, que abrem os seus álveos entre 

montanhas e montes, formando vales encaixados, transversais ao curso do rio principal (orientação NNE-SSW). 

Na vertente esquerda, e sul, a estrutura hidrográfica da bacia é totalmente diferente. Apenas têm algum relevo, com 

cursos transversais ao rio Tejo, o Sever e a Ribeira de Nisa, drenando formações antigas, logo no troço de entrada do 

Tejo em Portugal. Mais para jusante, apenas algumas pequenas ribeiras drenam de sul para norte para o Tejo. O resto  

é, fundamentalmente, a bacia do Sorraia e seus afluentes próprios, com um percurso de leste para este, quase paralelo 

ao do Tejo a montante, até ao estuário, onde desagua. Drena, com vales relativamente abertos, a vasta planície 

cenozóica do Tejo e a peneplanície talhada nas formações xistentes e magmáticas intrusivas da zona de Ossa-Morena, 

onde a precipitação média anual é sempre inferior a 800 mm/ano, na sua maior parte entre 600 e 700 mm/ano. 

A bacia do Tejo constitui a zona central do país e, em relação à sua divisão administrativa, abrange uma franja reduzida 

do distrito da Guarda e do de Leiria, a quase totalidade do de Castelo Branco, do de Portalegre e da parte não alentejana 

do de Setúbal, todo o de Santarém, cerca de um terço do de Évora, bem como a metade oriental do de Lisboa. Quanto 

a concelhos, 94 são atingidos pela bacia do Tejo, embora cerca de uma dezena muito marginalmente. Da Região Alentejo 

são tocados 20 concelhos, 30 da Região Centro e 44 da Região de Lisboa e Vale do Tejo.  
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Cartas Regionais de Competitividade  
Fonte: Associação Industrial Portuguesa. 2012. Cartas Regionais de Competitividade - Lezíria e Vale do Tejo. Volume IV. Disponível em 
http://www.aip.pt/?lang=pt&page=informacao_economica/carta_magna_regionais.jsp . Consultado em 15.02.2016 
 

Lezíria e Vale do Tejo 
 
1. Território 

1.1. O Vale do Tejo 

A área geográfica do Vale do Tejo é marcada em termos territoriais pela presença de duas sub regiões: a Lezíria do Tejo, 

que ocupa a faixa territorial do baixo Tejo; o Médio Tejo, que abrange o território do médio e alto Tejo, com uma 

incursão, a Norte, na mancha florestal do Pinhal Interior. Na Lezíria do Tejo a paisagem é caracterizada por fracos 

declives, inferiores a 200 m., modelados na sua morfologia pela presença do rio Tejo, principal factor promotor do 

desenvolvimento da sub-região. São as especificidades morfológicas e climáticas criadas pelo rio Tejo, e toda a sua Bacia 

Hidrográfica, e as diferenças de facilidade de circulação que este recurso natural provoca, que explicam a diversidade 

das características do Vale do Tejo. 

Nas margens do Tejo predomina a Lezíria, com solos de excelente fertilidade, onde se desenvolvem culturas hortícolas 

e frutícolas de cariz industrial, bem como riquíssimos prados naturais que proporcionam a criação de gado taurino e 

cavalar. 

O território da Lezíria do Tejo tem constituído factor de ancoragem de importantes unidades industriais agro-

alimentares, em paralelo com um processo de afirmação e de consolidação de uma rede de pequenos e médios centros 

urbanos, que tem contribuído como força motriz de um vector de transformação matricial e de coesão territorial. 

 

Figura 1 – Lezíria do Tejo 

 
Por seu turno, o Médio Tejo, de relevo mais acentuado, é caracterizado pela enorme diversidade dos seus solos. Possui 

bons recursos hidrográficos, em virtude da presença dos rios Tejo, Nabão e Zêzere, contando também com a Barragem 

de Castelo do Bode, importante reserva hidroeléctrica que abastece o parque habitacional da Área Metropolitana de 

Lisboa. 

 

Caracterizada por uma diversificada topografia, com destaque para o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, 

esta sub-região possuiu uma reconhecida beleza paisagista. Aliás, grande parte da região do Vale do Tejo apresenta um 

conjunto muito significativo de espaços naturais de grande valor patrimonial, como parques e reservas naturais, 

barragens e açudes. 

 

Combina uma vocação natural agro-florestal, com uma tradição industrial de expressão regional e nacional. De facto, 

se por um lado o Médio Tejo se assume como o prolongamento das extensas áreas florestais da região central do País, 

por outro, tem em Alcanena, Abrantes, Torres Novas, Tomar e Ourém um conjunto de municípios com uma significativa 

tradição industrial, integrando mesmo pólos de especialização industrial de relevância nacional. 

 

http://www.aip.pt/?lang=pt&page=informacao_economica/carta_magna_regionais.jsp
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Figura 2 – Médio Tejo 

 
O Vale do Tejo corresponde a um elemento-base histórico do modelo territorial do Centro e Sul Litoral, condicionando 

mobilidades, acessibilidades e bases económicas. 

 

Ao longo do Vale do Tejo ocorrem pequenas constelações locais que atingem quantitativos demográficos superiores a 

50 mil habitantes e que constituem claros pólos organizadores de sub-regiões distintas, correspondentes a duas coroas 

relativamente a Lisboa: Santarém/Cartaxo/ Almeirim, na Lezíria do Tejo (primeira coroa); eixo Torres 

Novas/Entroncamento/Vila Nova da Barquinha complementado por Tomar e Abrantes, no Médio Tejo (segunda coroa).  

 

A proximidade da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo à capital do País, associada às novas condições de acessibilidade e de 

transporte, tem sido fulcral na dinâmica territorial sobretudo da Lezíria do Tejo, levando à imbricação de um número 

crescente de centros urbanos na dinâmica polarizadora da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

No que respeita ao sistema urbano, o território da Lezíria do Tejo é dominado por Santarém, existindo, contudo, em 

seu redor, um conjunto de pequenas mas dinâmicas cidades que a complementam funcionalmente. 

 

Por sua vez, no Médio Tejo o sistema urbano é muito polinucleado, sendo principalmente estruturado a partir do 

triângulo Torres Novas-Tomar-Abrantes. Todavia, a recente dinâmica territorial destes centros urbanos não tem sido 

uniforme. Beneficiando de uma privilegiada centralidade em relação às principais acessibilidades, Torres Novas forma 

com o Entroncamento uma importante conurbação urbana com cerca de 40 mil habitantes. 

 

Figura 3 – O vale do tejo no contexto das interdependências urbanas na região centro 

                                                                     Fonte: Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (2008). 
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O Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Oeste e Vale do Tejo identifica as seguintes unidades 

territoriais no Vale do Tejo: 

 

 Eixo Ribeirinho Azambuja/Santarém: neste eixo, os padrões agrícolas e florestais são minoritários e afectos 

sobretudo a pequenas áreas residuais de floresta e de policultura. Tem grandes áreas afectas a edificação 

dispersa, fragmentada ou concentrada, às quais estão associados pólos industriais de grandes dimensões. Na 

faixa territorial entre o Carregado e Santarém, ocorrem actividades que implicam grande consumo de espaço: 

logística, indústria e grandes infra-estruturas de acessibilidades rodo-ferroviária. A A1, e sobretudo a linha do 

Norte, tiveram grande influência na organização deste território. O sistema urbano é polarizado por Azambuja, 

Cartaxo e Santarém, sendo que em matéria de dinâmica empresarial e logística, Aveiras e Carregado assumem 

um papel importante na estruturação da unidade. 

 Colinas do Tejo: unidade territorial que se estende entre os municípios de Rio Maior, Santarém, Torres Novas, 

Alcanena, Entroncamento e Tomar. Caracteriza-se por um relevo ondulado suave, coberto por pomares, vinhas 

e grande extensão de olivais, registando- se também forte ocorrência de explorações intensivas de bovinos. O 

carácter da paisagem é marcadamente rural, apesar de algumas áreas afectas a indústrias, comércio, 

armazenagem ou logística, associadas aos principais centros urbanos. O sistema urbano é polarizado por 

Alcanena, Torres Novas, Entroncamento e Tomar, sendo que a parte Sul desta unidade territorial mantém 

relações funcionais intensas com Santarém. Em termos morfo-estruturais, esta unidade territorial e a anterior 

- Eixo Ribeirinho Azambuja/Santarém-, assumem importância como área de contacto com a unidade Lezíria do 

Tejo, sobretudo do ponto de vista paisagístico. 

 Lezíria do Tejo: unidade territorial composta pelas zonas limítrofes do rio Tejo pertencentes aos municípios de 

Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Golegã, Salvaterra de Magos, Santarém, Rio 

Maior e Coruche. Engloba a totalidade da área de baixa aluvionar do rio Tejo, cujos solos têm grande fertilidade 

e aptidão para a agricultura intensiva de regadio (aluviões do Tejo). Não obstante se considerar toda a unidade 

da Lezíria do Tejo como paisagem especial, destaca-se o Paul do Boquilobo, pelo facto de albergar um conjunto 

de animais e plantas em extinção. Abrange também a Reserva Natural do Estuário do Tejo. 

 Médio Tejo Florestal: unidade territorial que se inicia a Sul no eixo Ribeirinho Barquinha/ Abrantes e se estende 

até à região Centro, sendo que a Serra de Sicó/Alvaiázere a separa em duas sub-unidades. O padrão dominante 

é o povoamento florestal, composto sobretudo por pinheiros e eucaliptos. As suas duas sub-unidades são: 

 

o Médio Tejo Florestal Norte: compreende parte do município de Ourém, dominada por povoamentos 

florestais de pinheiro bravo sobre relevo ondulado ou nas encostas mais declivosas. Verifica-se também 

a presença de algumas áreas de olival em abandono e agricultura em baixa aluvionar ao longo dos vales. 

É polarizada por Ourém, que concentra a população e as áreas edificadas, embora mantenha relações 

funcionais importantes com Fátima, Tomar e com Batalha e Leiria, já na região Centro. 

o Médio Tejo Florestal Sul: compreende parte dos municípios de Tomar, Ferreira do Zêzere, Sardoale 

Abrantes, cujo padrão dominante é caracterizado por povoamentos florestais de pinheiro bravo e 

eucalipto, intercalado com algumas zonas de matos, olival e áreas agrícolas de policulturas. Ferreira do 

Zêzere e Tomar polarizam esta sub-unidade territorial, mantendo relações fortes com Abrantes, Sardoal 

e mesmo Vila de Rei, já na região Centro. 

 

 Eixo Ribeirinho Barquinha/Abrantes: compreende parte dos municípios de Vila Nova da Barquinha, 

Constância, Sardoal e Abrantes, designadamente as áreas marginais do rio Tejo. Caracteriza-se por aluviões do 

Tejo com agricultura de hortofrutícolas e vinhas, áreas associadas a sistemas de policultura, olival e alguns 

resquícios de montado de sobro. O sistema urbano estrutura-se em torno de Vila Nova da Barquinha, 

Constância, Sardoal e sobretudo Abrantes. Todavia, mantém fortes relações externas com Entroncamento e 

Torres Novas. Este território constitui uma área com potencialidades para o lazer e recreio, através de 

actividades ligadas à pesca e desportos náuticos. Destacam-se ainda algumas infra- estruturas estratégicas 

como as Instalações Militares de Tancos e a Central Termoeléctrica do Pego. 

 Charneca Ribatejana: compreende a parte com predomínio agro-florestal dos municípios de Abrantes, 

Constância, Chamusca, Alpiarça, Almeirim, Salvaterra de Magos, Benavente e Coruche. O padrão dominante é 

o florestal, caracterizado por montado de sobro alternado com povoamentos de outras espécies florestais 

(pinheiro e produção extensiva de gado). Divide-se em duas subunidades territoriais, pelo facto de ser 

atravessada pelo Vale do Sorraia: 
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o Charneca Ribatejana Norte: abrange parte dos municípios de Abrantes, Constância, Chamusca, Alpiarça, 

Almeirim, Salvaterra de Magos e Coruche. É caracterizada por um relevo ondulado suave dominado por 

montado de sobro alternado com povoamentos florestais, pelo que a paisagem apresenta um carácter 

agro-florestal. 

o Charneca Ribatejana Sul: apresenta características muito semelhantes à sub- unidade anterior, 

abrangendo parte dos municípios de Coruche e Benavente. Apresenta maior dispersão de áreas 

classificadas como indústria, armazenagem, comércio e logística, assim como maiores áreas de agricultura 

sobretudo na sua metade Oeste. A Reserva Natural do Estuário do Tejo abrande parte desta sub- unidade. 

 Eixo Ribeirinho Alpiarça/Almeirim/Benavente: presença de grandes áreas de edificado disperso e 

fragmentado em áreas marginais ao vale do rio Tejo. Divide-se em duas sub-unidades territoriais por ser 

atravessada pelo Vale do Sorraia e também por cada uma delas apresentar padrões agrícolas e florestais muito 

distintos: 

o Eixo Ribeirinho Alpiarça/Salvaterra de Magos: compreendido entre os municípios de Almeirim e Salvaterra 

de Magos, caracteriza-se pela existência de grandes áreas de edificado disperso e fragmentado ao longo do 

rio Tejo. A ocupação agrícola está associada à policultura e ao regadio em baixa aluvionar. O sistema urbano 

interno é polarizado por Alpiarça, Almeirim e Salvaterra de Magos, existindo também relações fortes com 

centros urbanos do exterior, como Santarém e Benavente. 

o Eixo Ribeirinho Benavente: engloba uma parte do município de Benavente junto às margens dos rios Tejo 

e Sorraia. O sistema urbano é polarizado por Benavente. A agricultura está associada aos vales aluvionares 

e a restante ocupação do território é agro-florestal, sobretudo associada à exploração do montado de 

sobro. A Ponte da Lezíria (Carregado-Benavente) implica novas dinâmicas locativas desta sub- unidade. 

 Vale do Sorraia: engloba a totalidade da área da baixa aluvionar do rio Sorraia nos municípios de Coruche e 

Benavente. O padrão dominante é a agricultura intensiva de regadio, surgindo no seu interior áreas de 

edificação dispersa e pontualmente concentrada. Estão ainda presentes áreas afectas à indústria, comércio, 

armazenagem e logística, sobretudo relacionadas com actividades agrícolas, em especial com o descasque do 

arroz. O sistema urbano é polarizado por Coruche, cuja influência se estende pela Charneca Ribatejana. Na 

parte Poente da unidade, junto ao rio Tejo, ocorrem fortes relações com Benavente. 

Em termos de acessibilidades, o território do Vale do Tejo é atravessado longitudinalmente no sentido Norte/Sul pela 

A1 e transversalmente pelo IP6-A15 que liga a região do litoral atlântico ao interior raiano e futuramente a Espanha. 

A Sul do Tejo, a conclusão do IC3 permitirá ligar o Norte e o Sul do Vale do Tejo, através da margem esquerda do rio; o 

IC11 projectará o Vale do Tejo pelo Alentejo e toda a região Sul do País. 

Em matéria de transporte ferroviário, encontra-se bem localizado no seu centro geográfico um dos principais 

entrepostos ferroviários nacionais - Entroncamento -, importante ponto de cruzamento das linhas do Norte com as da 

Beira Baixa com destino à Europa. 

  



Página | 37  

 

Bacia Hidrográfica do Rio Sorraia  
Fonte: Catarina Ramos. 2015. Guião da Saída de campo à Bacia Hidrográfica do Rio Sorraia. Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Lisboa 

 
1. Enquadramento geográfico da bacia hidrográfica do Rio Sorraia 

O Rio Sorraia é o maior afluente da margem esquerda do Tejo em território português, estendendo-se por mais de 120 

km de comprimento. Desde a sua cabeceira, 7 km a sul de Portalegre, até à confluência com o Rio Tejo, 8 km a norte de 

Alcochete, toma as designações de Rª de Seda - Rª da Raia - Rio Sorraia. A sua bacia hidrográfica tem 7611 km2 de área, 

ultrapassando a do Rio Zêzere (5029 km2) e representa cerca de 30,5 % da Bacia do Tejo em Portugal. Os principais 

afluentes do Rio Sorraia são: a Rª de Avis, a Rª de Tera, o Rio Sôr, o Rio Divor e o Rio Almansor (fig. 1). 

 

Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Tejo em Portugal e localização da Bacia Hidrográfica do Rio Sorraia e dos seus 

principais afluentes. B1 – Barragem de Montargil, B2 -Barragem do Maranhão. 

 
                                                                                                                                                      Fonte: PGRHT, 2012. 

 

2. Características hidrogeológicas e pedológicas da bacia hidrográfica do Rio Sorraia 

A bacia hidrográfica do Sorraia estende-se por duas unidades morfoestruturais (fig. 2): (i) Maciço Antigo, que ocupa o 

setor superior da bacia, constituído por granitos, de permeabilidade reduzida, e por metassedimentos (essencialmente 

xistentos), de permeabilidade muito reduzida; (ii) Bacia Sedimentar do Tejo, que ocupa o setor intermédio e inferior, 

composta por complexos greso-argilosos, de permeabilidade variável a reduzida, e por formações arenosas de 

permeabilidade elevada. 
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Figura 2 – Mapa Geológico da Bacia Hidrográfica do Tejo, percurso e paragens. 

  
Fonte: PGRHT, 2012. Paragens: 1. Barragem do Maranhão, 2. Cabeção (Rª da Raia),  

3. Coruche (frente ribeirinha), 4. Coruche (miradouro). 

 

Os solos são, no geral, muito pobres nas vertentes e interflúvios (classes de capacidade de uso D a E, quadro 1), 

enquanto nos fundos de vale (Sorraia e principais afluentes) são mais férteis (classes B a C). 

 

(..) 

3. Características hidroclimáticasda bacia hidrográfica do Rio Sorraia 

A bacia do Sorraia situa-se no setor mais seco da bacia hidrográfica do Tejo (fig. 4), registando uma precipitação 

ponderada de 642 mm anuais (ano seco: 466mm, ano húmido: 807mm), não chovendo em mais de 70 % dos dias do 

ano. Do total da água precipitada, apenas 21 % alimenta o escoamento (S=136 mm/ano), atingindo a ETR =506 mm/ano 

(restantes 79%). Tem um balanço hídrico negativo (quadro 2). Em Coruche a estação seca (P-ETP) estende-se por 7 

meses (de Março a Setembro). 

 

Quadro 2 - Alguns dados hidroclimáticos anuais da Bacia do Sorraia 

Fonte: PGRHT (2012) 

 

 

 

 



Página | 39  

 

Figura 4 – Repartição espacial da precipitação mediana anual na Bacia Hidrográfica do Tejo.  

 
                                                                                                                                                                 Fonte: PGRHT, 2012. 

4. O Regime fluvial do Sorraia 

O Rio Sorraia tem um regime simples, pluvial subtropical, muito irregular, intermitente, com uma estiagem severa. A 

montante da barragem de Maranhão (regime natural - estação hidrométrica de Couto de Andreiros) o Rio Sorraia 

apresenta as seguintes características (fig. 5): 

- caudal médio anual: 2,45 m3/s 

- escoamento específico anual: 315 mm 

- coeficiente de flutuação anual (Qmáx/Qmín): 133 

- anos secos (45%), anos normais (30%), anos húmidos (25%) 

- meses com cmc >1: Dezembro a Abril (5 meses) 

- meses de maior abundância de escoamento (cmc>2): Janeiro a Março 

- meses de estiagem: Junho a Outubro (5 meses) 

- em mais de metade dos anos o rio seca entre Julho e Setembro, atingindo 85% dos anos em Agosto e 79% em 

Setembro) 

- as estiagens são frequentes e severas podendo afetar qualquer mês do ano e levar ao desaparecimento do rio mesmo 

no mês que usualmente tem o maior escoamento (Fevereiro). Em Março e Abril o rio nunca secou. 

- o maior caudal máximo instantâneo foi registado durante as cheias de Fevereiro de 1979 (9/2/1979), tendo esse caudal 

ultrapassado 100 vezes o valor do módulo. 

- tendência de diminuição do escoamento ao longo dos anos devido à construção de numerosos açudes e represas.  

 

A série hidrométrica de Ponte de Coruche, que abrange um período de 58 anos, quase todos antes da construção das 

barragens, mostra as seguintes características: 

- caudal médio diário: 20,36 m3/s 

- coeficiente de variação: 206% 

- caudal mínimo diário: 0,00 m3/s 

- caudal máximo diário: 887,08 m3/s 

- caudal máximo instantâneo: 1399,78 m3/s (em 27/1/1960). 
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Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia 
Fonte: Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia. Disponível em http://www.arbvs.pt/areacultivada#.Vt7KoY_XKUk Consultado 
12.02.2016 
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Volumes de Água 
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A Obra de Rega do Vale do Sorraia 
Fonte: Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia 

 

Antecedentes históricos 

As primeiras referências que dispomos sobre a regularização hidráulica do Rio Sorraia, são as da portaria de 16 de Abril 

de 1877, que determina os estudos a realizar pela Junta Central de Melhoramentos Sanitários, para uma solução de 

aproveitamento agrícola que consistia na construção de um canal que unisse o Couço e Coruche, com uma extensão de 

22 km, destinado a colmatar 1 870 hectares de terrenos arenosos de charneca e irrigar 800 hectares nas várzeas de 

Coruche. 

 

Também na Memória Acerca do Aproveitamento de Águas do Alentejo – Melhoramentos Agrícola e Industrial da 

Província (1885), é feita referência ao potencial do aproveitamento de água do Vale do Sorraia recorrendo a albufeiras 

na ribeira de Ana Loura (Veiros), ribeira de Seda (Avis), e ribeira de Sôr (Montargil). Com esta regularização dos caudais 

não só se pretendia aproveitar a água para irrigação, mas também regularizar o rio e as suas margens, com 

aproveitamento do leito do rio para “...auxiliar o tráfego da navegação do Sorraia durante o verão, pois que nesta época 

os barcos não passam de Benavente, e se as águas das albufeiras forem aplicadas a avolumar a corrente a horas e em 

dias determinados, será possível chegar até Coruche, ou mesmo até ao Couço...” 

 

Naquela data as preocupações já não eram apenas o aproveitamento agrícola das áreas a irrigar, mas também o 

melhoramento das condições de vida e o desenvolvimento regional, insistindo-se na arborização, na colonização 

interna, no povoamento do território, e através da drenagem, na recuperação de terrenos e zonas insalubres. 

 

Em 23 de Novembro de 1886 é determinada a elaboração do projeto da barragem da ribeira de Seda, tendo a obras 

sido iniciadas em 1888 no sítio da Migalha, mas por deficiências do projeto as obras foram suspensas. Estudos realizados 

em 1901 comprovaram que a localização inicial não era a mais conveniente, tendo sido relocalizada a barragem nas 

fragas do Maranhão e abandonada a solução original. 

 

Posteriormente, novos estudos apontam para uma solução que opta por duas barragens, uma no Maranhão e outra em 

Montargil, mas em que as áreas a beneficiar incluíam para além do Vale do Sorraia, a Lezíria Grande de Vila Franca de 

Xira, num total de cerca de 30 000 hectares. 

Finalmente no Plano de 1937, a Junta Autónoma das Obras de Hidráulica Agrícola, dentro do I Plano de Fomento, incluiu 

a Obra de Rega do Vale do Sorraia nos moldes em que veio a ser concretizada. 

 

Fases de construção da Obra 

1954 – Antes da Obra de Rega regavam-se 4 500 ha por meio de elevação de água do rio Sorraia e de alguns dos seus 

afluentes. 

1955 – Início da construção da Obra de Rega do Vale do Sorraia – barragens do Maranhão e Montargil. 

1958 - Inicio da exploração do aproveitamento com o Bloco 1 (1 008 ha), aproveitando a água armazenada na albufeira 

do Maranhão. 

1959 - Já foi possível a rega com a água retida na albufeira de Montargil, tendo entrado sucessivamente em regadio os 

diversos blocos, à medida que os órgãos condutores iam sendo concluídos e entregues pelos empreiteiros da obra em 

curso (Blocos 2 a 7). Ficando a área total beneficiada em 10 263 ha. 

 

No dia 7 de Abril de 1959 o Aproveitamento Hidroagrícola foi parcialmente entregue à Associação de Regantes e 

Beneficiários do Vale do Sorraia – ARBVS -, que assumiu a responsabilidade da exploração e conservação de toda a obra, 

mesmo dos blocos que não tinham sido ainda experimentados ou entrado em serviço. 
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1960 – Conclusão da construção do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sorraia com a conclusão dos Blocos 8 e 9 

e início da sua exploração (15 355 ha). 

1970 – Integração da Obra de Rega do Paul de Magos, a Obra n.º1 realizada pela Junta Autónoma das Obras de 

Hidráulica Agrícola, construída em 1938 e que beneficia 534 hectares e incluindo a estação elevatória para rega e 

enxugo. Foi também integrada a Associação de Proprietários dos Campos de Salvaterra, obra de defesa contra cheias 

que abrange 427 hectares. 

1984 – Integração da Associação de Proprietários dos Foros do Paul de Coruche, cuja obra de drenagem beneficia uma 

área de 24 hectares. 

Atualmente, a Associação é responsável pela distribuição de água numa área beneficiada de 16 351 ha distribuída pelos 

concelhos de Ponte Sôr, Avis, Mora, Coruche, Salvaterra de Magos e Benavente.  

 
São ainda anualmente regados cerca de 4 000 ha de terrenos para fora da área do projeto (áreas excluídas), 

beneficiando de acesso a título precário à água de rega, em função das disponibilidades anuais do aproveitamento. 

 

Descrição da Obra de Rega 

A Obra de Rega do Vale do Sorraia (ORVS) destina-se à beneficiação de 15 354 hectares de terras dos vales das ribeiras 

de Seda, Raia e Sôr e do rio Sorraia e foi a mais importante das obras de fomento hidroagrícola realizadas até à 

construção do aproveitamento do Alqueva. 

 

A referida área distribui-se pelos concelhos de Avis, Ponte de Sôr, Mora, Coruche, Salvaterra de Magos e Benavente, 

pertencentes aos distritos de Portalegre, Évora e Santarém. Desde 1970 integra também o Paul de Magos, Obra n.º1 da 

Junta Autónoma das Obras de Hidráulica Agrícola, construída em 1938 e que beneficia 534 hectares no concelho de 

Salvaterra de Magos. No extremo jusante, confina com a Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, obra de defesa, enxugo 

e rega, que recorre, por bombagem, aos caudais do Tejo e do Sorraia. 

 

A rega no Aproveitamento Hidroagrícola do Sorraia é realizada recorrendo às águas armazenadas nas albufeiras do 

Maranhão e de Montargil, criadas por barragens de terra, respetivamente nas ribeiras de Seda e Sôr.  

A albufeira do Maranhão tem a capacidade total de 205 hm3 e uma capacidade útil de 181 hm3, sendo respetivamente 

de 55 m e 49 m as alturas máximas da barragem acima do ponto mais baixo das fundações e do leito da ribeira. 

 

A albufeira de Montargil tem capacidade total de 164 hm3 e capacidade útil de 143 hm3, sendo de 48 m e de 36 m as 

alturas máximas da barragem em relação respetivamente ao ponto mais baixo das fundações e ao leito da ribeira. 

A albufeira de Magos tem capacidade total de 3,4 hm3 e capacidade útil de 3,2 hm3, sendo de 17 m e de 15 m as alturas 

máximas da barragem em relação respetivamente ao ponto mais baixo das fundações e ao leito da linha de água. 
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Sendo o volume total útil disponível das três albufeiras é de 327,2 hm3, e as necessidades médias por campanha 

aproximadamente de 130 hm3, pode-se afirmar que em situação de pleno armazenamento dispomos de água suficiente 

para regar 2,5 campanhas de rega. 

 

Da área total podem ser regados 11 267 hectares com água de uma ou de outra das albufeiras, 3 217 hectares são 

dominados exclusivamente pela albufeira do Maranhão e 870 hectares pela de Montargil. A partir da albufeira de Magos 

são regados os 534 hectares beneficiados. 

 

O volume concessionado anualmente para a rega é de 180 hm3, dos quais são turbinados, em centrais de pé de 

barragem, 165 hm3, ou seja cerca de 92% do total. A energia produzida é totalmente integrada na Rede Elétrica 

Nacional. 

 

A central do Maranhão tem uma potência instalada de 6,0 MW e utiliza o caudal máximo de 20 m3/s. Na central de 

Montargil a potência instalada é de 3,2 MW e o caudal máximo turbinável é de 15 m3/s. 

A produção potencial anual dessas centrais está avaliada em 19 GWh, sendo as médias anuais de produção de 8,6 GWh 

e 6,2 GWh nas centrais do Maranhão e Montargil, respetivamente. 

 

As águas turbinadas no Maranhão, juntamente com os caudais provenientes da ribeira de Tera, são utilizadas também 

na produção de energia na central do Gameiro, que aproveita a queda criada pelo açude do mesmo nome, construído 

na ribeira do Raia. A potência instalada nesta central é de 1,1 MW, com uma capacidade de turbinar entre 4 e 20 m3/s, 

representando uma produção média anual de 1,8 GWh. 

 

Relativamente à rega, o sistema de distribuição classifica-se de gravidade com comando por montante. 

 

A distribuição a partir do Maranhão é realizada através da conduta da central hidroelétrica, em que antes de ser 

alcançada a turbina é feita a derivação para o canal do Maranhão, que se desenvolve a meia encosta, na margem 

esquerda da ribeira de Seda. Esse canal, a cerca de 1,4 km do seu início, dá origem ao distribuidor da Covada, que, 

atravessando para a margem direita no Sifão da Ordem, alimenta os distribuidores do Cabeção e Reguengos. 

 

As águas restituídas à ribeira e que passam pela turbina da central do Maranhão, depois de elevadas nas estações da 

Chaminé, Barroca, Mora e Paços, são conduzidas por distribuidores com essas designações. 

Cerca de 11 km a jusante do açude do Gameiro e a 35 km da barragem do Maranhão as restantes águas vindas da central 

são derivadas do leito da ribeira pelo açude do Furadouro: na margem direita, para o distribuidor da Franzina, e, na 

margem esquerda, para o canal do Sorraia. 

 

Este canal, que constitui a espinha dorsal da rede de rega, tem um desenvolvimento de 67 km e conduz a água até ao 

extremo de jusante da Quinta da Foz, no concelho de Benavente, e faz extrema com a Lezíria Grande de Vila Franca de 

Xira. 

 

No primeiro troço do seu percurso alimenta a estação elevatória do Engal, que eleva a água para o distribuidor do 

mesmo nome, situado na margem esquerda do rio Sorraia. Alimenta ainda o distribuidor de Entre-Águas, que serve 

terras na margem direita do mesmo rio. 

 

Relativamente às aduções de Montargil, parte da água da albufeira é derivada na conduta da central hidroelétrica para 

os distribuidores das Sebes, na margem direita, e do Monte Beirão, na margem esquerda da ribeira de Sôr. 

 

Outra parte da água, depois de turbinada, é derivada pelo canal de Montargil que tem um desenvolvimento de 14,5 km 

até à ponte canal de Santa Justa, no extremo jusante da qual se faz a junção com o canal do Sorraia, que vem do açude 

do Furadouro, no denominado nó do Couço. 

 

A jusante deste nó o canal do Sorraia alimenta os seguintes elementos da rede de rega, que servem terrenos da margem 

direita do Sorraia: 

 Pelo sifão de Boicilhos, o distribuidor da Erra e a regadeira da Escusa; 

 Pela Estação Elevatória da Formosa, o distribuidor com o mesmo nome; 
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 Pela ponte canal das Gamas, o distribuidor do mesmo nome e a regadeira das Correntinhas; 

 Pela ponte canal do Peso, o distribuidor do Vinagre, o canal de Salvaterra; 

 Pelo sifão de Montalvo, o distribuidor do mesmo nome. 

 

Para o reforço do caudal do canal do Sorraia nos períodos de maior consumo, foram instaladas as estações elevatórias 

da Zambaninha, do Bilrete, do Borralho e de Montalvo, que possibilitam a bombagem de água a partir do rio Sorraia. 

 

Na Quinta da Foz o rio Sorraia é atravessado para a margem direita, pelo respetivo sifão, situado no final do canal do 

Sorraia. Este é continuado pelo distribuidor de Samora que se desenvolve ao longo do Vale de Santo Estêvão, 

terminando na estação elevatória de Porto Seixo, que reforça os caudais recorrendo ao rio Almansor. 

 

A construção da obra de rega compreendeu ainda as seguintes infraestruturas complementares:  

 Estradas de acesso às barragens e ao açude do Furadouro. 

 Restabelecimentos de comunicações, efetuados por intermédio da Junta Autónoma de Estradas, 

compreendendo a construção das 2 novas pontes de Avis e da ponte de Monte Branco, todas sobre a albufeira 

do Maranhão e novos troços das estradas nacionais EN 2 – que ficou a passar pelo coroamento da barragem 

de Montargil – EN 243 e EN 347. 

 Ponte do Ervedal, sobre a albufeira do Maranhão. 

 Três passagens submersíveis na ribeira do Raia. 

 Linhas a 30 kV, num total de 63,3 km. 

 Edifícios nos estaleiros do Maranhão e de Montargil. 

 Edifício sede e oficinas na vila de Coruche. 

 Casas de cantoneiros de rega, distribuídas ao longo dos canais. 

 

Em 2014 entrou em funcionamento uma nova infraestrutura de regularização, o Reservatório do Nó do Peso. Este 

reservatório, com uma capacidade útil de 100 000 m3 e a respectiva estação elevatória, com uma capacidade máxima 

de bombagem de 4 m3/s, tem a função de regularizar os caudais e aumentar a flexibilidade e a eficiência da distribuição 

de água para toda a Obra de Rega, possibilitando um nível de resposta do sistema mais adequado às atuais necessidades 

dos regantes. 

 

Também nos tempos mais recentes, principalmente recorrendo às ajudas da União Europeia, mas também a fundos 

próprios da ARBVS, têm sido inúmeros os investimentos realizados na manutenção e reabilitação do sistema de rega, 

passando pela atualização, modernização e telegestão, que têm permitido adequar a Obra aos atuais desafios da 

agricultura nacional, mantendo consistentemente o nível de utilização da Obra de Rega num invejável patamar superior 

a 100%, graças ao contributo das áreas excluídas. 

 

o ano de 1993, em que devido a dois anos consecutivos de seca e à necessidade de reparar a barragem do Maranhão 

que obrigou ao seu total esvaziamento, não houve distribuição de água no Vale do Sorraia: 
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Relativamente à evolução da utilização da água, será de destacar no início da exploração, a notável evolução da área 

regada, resultado da pronta adesão dos agricultores do Vale do Sorraia ao regadio, e nas últimas décadas a diminuição 

dos volumes utilizados, refletindo a evolução das técnicas culturais e dos sistemas de rega: 

 
 

Benefícios resultantes da Obra de Rega 

O primeiro dos benefícios resultantes da Obra de Rega do Vale do Sorraia foi ao nível do emprego, na construção dos 

seus vários elementos, de grande quantidade de mão-de-obra, quer de trabalhadores rurais quer de operários 

especializados. 

 

Em conformidade com o que está indicado no Relatório Anual da Comissão Coordenadora das Obras Públicas no 

Alentejo, relativo a 1958, a mão-de-obra forasteira, ocupada na Obra do Vale do Sorraia, teve um volume médio mensal 

de cerca de 40 000 homens/dia de trabalho, o que nessa altura representa perto de 2% dos efetivos dos assalariados 

na agricultura, no Alto Alentejo. 

 

A consequente melhoria do nível de vida dos trabalhadores na região teve um reflexo muito considerável no 

desenvolvimento da economia local, nomeadamente no comércio das várias localidades e nos transportes da região, 

acrescendo ainda a grande quantidade de materiais aplicados na Obra, provenientes da indústria, que 

consequentemente também beneficiou. 

 

Da execução da Obra resultou, por outro lado, a necessidade de construção de benfeitorias nas propriedades dos 

beneficiários, o que implicou um enorme esforço de investimento dos agricultores na adaptação das terras ao regadio, 

para o qual contribuiu o apoio técnico e logístco do parque de máquinas da ARBVS, a continuação de muito maiores 

dispêndios com salários na execução dessas benfeitorias e na rega, do que aqueles que antes se verificavam. 

 

No Vale do Sorraia o regadio anterior à Obra era efetuado num total de 4 500 hectares, na zona incluída na beneficiação, 

por meio de bombagens. 

 

Nessa área a economia da cultura do arroz beneficiou de uma importante redução dos encargos de rega e com a 

obtenção de uma maior estabilidade de produções, que muitas vezes eram afetadas pela escassez de água.  

 

Antes da Obra os agricultores com grande dificuldade para conseguir obter água para elevar, efetuando anualmente 

elevadas despesas na escavação de pegos, e de fundas e extensas valas nos leitos das ribeiras e do Sorraia, para 

obtenção de caudais sub-alveolares. 

 

A partir de 1958, com o lançamento aos cursos de água de volumes armazenados nas albufeiras, passou a dispor-se de 

água abundante, estendendo-se o benefício a todo o Vale, atingindo mesmo a Várzea de Samora, pois que se fez entrar 

água das albufeiras pelo rio Almansor e pelas valas, conseguindo-se vantagens não só quanto a disponibilidades mas 

também ao teor de sal da água bombada. 
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Para alguns dos regantes da Várzea de Samora o benefício imediato teve um reflexo económico direto, pois deixaram 

de adquirir água à Sociedade das Silveiras, que anteriormente a vinha fornecendo. 

Sob o aspeto indicado o benefício foi geral e largamente reconhecido, não só verbalmente como por escrito, pois, além 

de terem disponível o volume necessário para a rega, que antes não tinham, os agricultores diminuíram grandemente 

as suas despesas. 

 

O referido reconhecimento desse benefício está traduzido nas palavras do carismático lavrador de Coruche, António 

Feliciano Branco Teixeira, constante de artigo intitulado “Os benefícios das barragens”, que foi publicado no número do 

jornal “Coruche Agrícola”, em 15 de Agosto de 1958: “Temos de confessar que já este ano estamos a sentir o resultado 

benéfico da Obra de Montargil e do Maranhão”. 

 

Houve por outro lado a transformação de 10 854 hectares de sequeiro em regadio. Para o conjunto dos 15 354 hectares 

que passaram a ser regados, o valor anual da produção agrícola mais que quadruplicou. 

 

Novas culturas foram entretanto realizadas e foi constituída a Cooperativa Agrícola do Vale do Sorraia, destinada à 

transformação e comercialização dos produtos e à concentração de fatores de produção. A Cooperativa veio a ser 

extinta nos anos 90, mas os pressupostos da sua criação já tinham sido ultrapassados. 

 

Além dos benefícios para os proprietários das terras, à medida que estas foram sendo infraestruturadas para o regadio, 

muitas outras vantagens de ordem geral se verificaram, tais como aumento considerável do rendimento, mais avultados 

proventos para o Estado proveniente das transações de produtos e propriedades, intensificação da atividade comercial, 

desenvolvimento do tráfego, fixação de população trabalhadora, melhoria das condições de vida desta e grande 

aumento do montante dos salários pagos. 

 

Outro benefício resultante da Obra consistiu na regularização das cheias, feita através das albufeiras do Maranhão e de 

Montargil, que amortecem as cheias máximas, respetivamente de 2 200 e 1 200 m3/s, para 1 600 e 765 m3/s. A recente 

albufeira de Veiros, com a capacidade de 10 hm3, entretanto construída, também prevista no Plano de Rega do Alentejo, 

a montante da albufeira do Maranhão, virá acentuar ainda mais esse benefício. 

 

Organização e funcionamento 

Estatutariamente as Associações de Regantes e Beneficiários são pessoas coletivas de direito público concessionárias 

de obras hidroagrícolas construídas pelo Estado. 

 

Os Associados são os regantes e proprietários de terras beneficiadas que podem participar nos órgãos sociais, cujo órgão 

colegial é a Assembleia Geral, onde são aprovados e discutidos o plano de atividade, o orçamento e as contas, para além 

de todos os assuntos de relevo para a atividade. Os restantes órgãos são a Direção, com responsabilidade executiva, e 

o Júri Avindor, constituído por individualidades de reconhecida isenção, que deverá pronunciar-se sobre as reclamações 

dos beneficiários. 

 

A exploração é realizada em regime de concessão, da Obra de Rega e das Centrais Hidroelétricas, obrigando a Associação 

ao cumprimento dos compromissos estabelecidos nesses contratos de concessão. 

 

Quanto à atividade principal, distribui-se pelos seguintes setores: 

1. Fornecimento e distribuição de água: 

 agricultura e agro-indústria; 

2. Gestão e exploração de recursos: 

 barragens do Maranhão, Montargil e Magos; 

 centrais hidroelétricas do Maranhão, Montargil e Gameiro; 

 televigilância no transporte de água nos canais; 

 recolha, tratamento e divulgação de dados agro-meteorológicos. 

3. Conservação e reparação de infraestruturas: 

 rede de rega primária, secundária e terciária; 

 estações elevatórias, de reforço, rega e enxugo; 

 caminhos agrícolas; 



Página | 49  

 

4. Remodelação e modernização de infraestruturas:  

 elaboração de projetos; 

 preparação e acompanhamento de processos de contratação pública; 

 fiscalização da execução de empreitadas; 

 execução de obras; 

5. Conservação do solo e da água: 

 rede de drenagem e defesa; 

 conservação e reabilitação de margens e linhas de água; 

 estruturas de controle de cheias; 

 monitorização da qualidade da água para rega; 

 

Outras valências  

Dentro das obrigações principais de exploração e conservação das obras de rega, as associações são também entidades 

que desenvolvem a sua atividade na prestação de serviços à agricultura. Dentro destas competências têm um destaque 

especial o apoio e participação no desenvolvimento regional, nomeadamente fomentar a criação e participar em 

cooperativas agrícolas, promover ações de valorização e desenvolvimento a todos aqueles que se relacionam com o 

aproveitamento hidroagrícola, bem como filiar-se em Caixas de Crédito Agrícola Mútuo nos termos da legislação geral. 

 

Foi assim neste contexto que a ARBVS participou na constituição da Cooperativa do Vale do Sorraia e na Caixa de Crédito 

Agrícola de Coruche, tendo acolhido na sua sede as primeiras instalações destas duas organizações. 

 

Com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia e com o aparecimento dos apoios ao desenvolvimento da 

agricultura, integrou e colaborou no Programa de Desenvolvimento do Vale do Sorraia (PDVS) e mais tarde no Programa 

de Desenvolvimento Agrário (PDAR) do Baixo Sorraia, planos regionais de orientação da intervenção estrutural. 

 

A ARBVS preside à Federação de Regantes de Portugal – FENAREG, desde a sua constituição em 2005, entidade que 

congrega as organizações nacionais do regadio e participa nos fóruns e nas instituições, nacionais e internacionais, nos 

temas relacionados com a água e com a agricultura de regadio. 

 

Atualmente também acolhemos e participamos na Associação de Desenvolvimento Local – Charneca Ribatejana - 

entidade que tem como responsabilidade a gestão das iniciativas LEADER, que apoiam através dos fundos comunitários 

as empresas da região. 

 

Coruche, 25 de Fevereiro de 2016 

Informação complementar pode ser consultada no site www.arbvs.pt 
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Estatísticas Agrícolas 2014 
Fonte: INE. 2015. Estatísticas Agrícolas 2014. Disponível em 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2 Consultado 
12.02.2016 

 

Em 2014 cada residente no território nacional consumiu, em média, 108 kg de carne, 78 litros de leite, 43 kg de 

produtos lácteos, 130 kg de cereais, 16 kg de arroz e 111 kg de frutos. 

 

Em 2014 Portugal produziu apenas 72,2% da quantidade de carne necessária para satisfazer as necessidades de 

consumo (74,1% em 2013). O consumo médio anual de carne foi 108,1 kg por habitante. 

 

Para o conjunto dos produtos lácteos (leite e derivados) o grau de autoaprovisionamento foi 96,8% em 2014. 

Relativamente ao leite para consumo público, o grau de autoaprovisionamento foi 110,5%, tendo-se registado um 

decréscimo de 2,1% no consumo humano deste produto, face a 2013. Esta evolução também se observou no consumo 

dos produtos derivados de leite (-1,7%), motivada essencialmente pelo decréscimo do consumo de iogurtes (-5,1%). 

 

Em 2013/2014, a produção de cereais atingiu 1 169 mil toneladas, mais 17,5% que na campanha anterior. Apesar do 

grau de autoaprovisionamento dos cereais ser estruturalmente baixo, o valor alcançado na campanha 2013/2014 

(25,5%) foi o mais elevado das últimas quatro campanhas. 

 

Em 2014, cada habitante consumiu, em média, 15,9 kg de arroz (15,6 Kg em 2013). A produção de arroz branqueado 

em Portugal aumentou 3,8%, entre 2012/2013 e 2013/2014, sendo o respetivo grau de autoaprovisionamento de 97,0% 

na última campanha. 

 

Portugal não é autossuficiente em frutos, tendo importado, em média, cerca de 26,0% do que consumiu entre 

2011/2012 e 2013/2014. Na campanha 2013/2014, o grau de autoaprovisionamento fixou-se em 76,8%, 23,2 p.p. abaixo 

da autossuficiência. Relativamente ao consumo per capita, cada habitante consumiu, em média, 111,5 kg de frutos na 

campanha de 2013/2014 (98,3 kg na campanha 2012/2013), o que corresponde a um aumento de 13,4%. 

 

O consumo per capita de azeite foi 7,8 kg por habitante em 2013, tendo aumentado 5,7% em relação a 2012 e 

acompanhado o acréscimo da produção. Em 2013, o azeite apresentou um grau de autoaprovisionamento de 103,7%, 

3,7 p.p. acima da autossuficiência, sendo o valor mais elevado das últimas décadas. 

 

Saldo da balança comercial dos produtos do setor florestal, estruturalmente excedentário, manteve um superavit de 

2,5 mil milhões de euros em 2014. 

 

Todos os grupos de produtos do setor florestal apresentaram excedentes comerciais em 2014. O maior aumento foi 

registado no “mobiliário, construções de madeira e diversos de vime”, correspondendo a um acréscimo de 38,3 milhões 

euros, como consequência sobretudo do aumento das exportações. As transações de “papel e cartão” registaram o 

maior excedente comercial entre os produtos do setor (saldo de 754,2 milhões de euros, +3,2 milhões de euros face a 

2013), à semelhança do que se verificou em 2013, ano em que este grupo superou o saldo comercial dos produtos de 

“cortiça” (717,7 milhões de euros em 2014). 

 

Em 2014 as transações das “pastas de madeiras”, “madeira” e “produtos resinosos” apresentaram reduções no saldo 

comercial face ao ano anterior. 

 

Redução da área ardida em 2014 

A informação do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) relativa a 2014, revelou um 

decréscimo significativo do número de incêndios a nível nacional (-63,3%), com apenas 7 111 ocorrências. A área ardida 

(20,3 mil hectares) registou uma diminuição de 86,8%, o que representou menos 133,7 mil hectares ardidos em relação 

a 2013. Este resultado foi influenciado pelas condições climatéricas, nomeadamente um verão com temperaturas 

amenas, sem ondas de calor assinaláveis na maior parte do território nacional. 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
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Em todas as regiões do país ocorreram menos incêndios. Quanto à área ardida, as maiores reduções aconteceram nas 

regiões Norte (-93,2%) e Centro (-82,6%), que tinham sido fustigadas no verão de 2013 por incêndios de grandes 

dimensões. 

 

(..) 

Produção Vegetal 
 

O ano agrícola 2013/2014 caraterizou-se, em termos climatéricos, por um final de outono seco, que permitiu a 

realização da maioria dos trabalhos de preparação dos solos/sementeiras das culturas outono/invernais. 

 

A partir de meados de dezembro, a instabilidade atmosférica instalou-se, com extensos períodos de precipitação 

contínua (fevereiro foi o mais chuvoso dos últimos 35 anos) e fenómenos meteorológicos extremos (depressões). Estas 

condições atmosféricas originaram situações de cheia nas várzeas do Tejo e do Sorraia, deslizamentos de terras e 

ravinamentos acentuados em encostas e ainda estragos importantes em estufas e túneis, em particular na Península de 

Setúbal, provocados pelo vento muito forte. Os trabalhos agrícolas da estação (podas em pomares e vinhas, preparação 

de terrenos para instalação de culturas temporárias, tratamentos fitossanitários e adubações de cobertura) realizaram-

se com dificuldade, com o acesso das máquinas aos terrenos a ser feito de forma muito condicionada. 

 

 
 

A primavera decorreu normalmente, com os meses de abril e maio a registarem valores de precipitação superiores ao 

normal, sem efeitos negativos quer no desenrolar dos trabalhos agrícolas quer no regular desenvolvimento das culturas. 

 

O período estival caraterizou-se por temperaturas amenas e, no final, por precipitação muito elevada, que prejudicou 

as vindimas, a apanha das frutas e a colheita das culturas de primavera/verão. Estas condições tiveram também um 

impacto negativo na qualidade do produto final da maioria das culturas, particularmente nas que se encontravam em 

fim de ciclo produtivo (uva, tomate para a indústria e hortícolas para consumo em fresco), com os elevados teores de 

humidade a facilitarem o surgimento de doenças criptogâmicas. 

 

De uma forma geral os prados, pastagens e culturas forrageiras apresentaram um bom desenvolvimento vegetativo. No 

entanto, durante parte do inverno, o acesso do gado às pastagens esteve condicionado nos solos mais saturados, com 

as plantas a apresentarem alguns sinais de asfixia radicular (pouco vigorosas e definhadas), e o pisoteio dos animais a 

provocar danos visíveis. Na primavera a conjugação da disponibilidade de água nos solos com o aumento da 

temperatura e das horas de sol promoveu o crescimento abundante de massa verde nos prados, pastagens e culturas 

forrageiras, que satisfizeram plenamente as necessidades alimentares dos efetivos pecuários em sistemas de produção 

extensivos. As necessidades alimentares dos efetivos foram garantidas, para além do pastoreio, com o recurso a palhas, 

fenos, silagens e rações industriais, dentro dos parâmetros normais. 

(…) 

 

Cereais de primavera/verão: 

As condições adversas no início da primavera, nomeadamente o excesso de humidade dos solos, obrigaram ao 

prolongamento das sementeiras do milho. Por outro lado, as baixas temperaturas provocaram atrasos na emergência 

e no crescimento inicial da cultura. Posteriormente os teores de humidade muito elevados dificultaram o 
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amadurecimento do grão, condicionando a colheita e aumentando os custos de secagem, o que aliado à descida do 

preço desta commodity nos mercados internacionais, contribuiu para uma diminuição da rentabilidade da cultura do 

milho. Desta forma, a superfície de milho e a respetiva produção registaram um ligeiro decréscimo face a 2013. 

 

Também nas sementeiras do arroz se registaram dificuldades, provocadas quer pelos elevados teores de humidade do 

solo, quer pela diminuição temporária das áreas disponíveis para esta cultura (nomeadamente no Bloco de Maiorca – 

Baixo Mondego, sujeito a obras de melhoramento). A germinação foi regular, tendo o desenvolvimento inicial sido 

prejudicado pelas baixas temperaturas, insuficiente número de horas de sol e ataques de lagarta. As condições 

meteorológicas foram propícias a alguns ataques de afídeos e periculária e também ao aparecimento de infestantes. As 

chuvas fortes de setembro e outubro provocaram alguma acama e contribuíram para o decréscimo de produtividade, 

fixando-se a produção nas 167 mil toneladas (-7,1% que em 2013). 

 
 

 
 

Tomate para a indústria: 

A plantação do tomate para a indústria decorreu sem incidentes, registando-se um aumento de área na ordem dos 

22,9%, face a 2013, em resultado dos estímulos promovidos pela indústria (alargamento do período de receção e 

melhoria das condições contratuais) e de perspetivas favoráveis de escoamento da produção para Espanha. O 

desenvolvimento vegetativo decorreu normalmente, apesar das condições meteorológicas propícias ao aparecimento 

de míldio e outros fungos terem obrigado ao incremento dos tratamentos preventivos. 

 

A colheita iniciou-se na 3ª semana de julho e decorreu com normalidade até 6 de setembro, quando começou a chover, 

e ainda se encontrava no campo, pronta para ser colhida, entre 30 a 35% da área plantada. O acesso das máquinas de 

colheita e principalmente das galeras de transporte do tomate tornou-se impraticável, sendo apenas retomada a 

colheita nos últimos dias de setembro. No entanto, uma parte considerável do tomate ficou no solo (entre 10% e 20%) 

por não apresentar condições aceitáveis para processamento industrial. Em conclusão, o incremento da área cultivada 

foi atenuado pela ligeira redução do rendimento unitário, observando-se um aumento na produção de 20,3% face ao 

ano anterior. 
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Girassol: 

A área semeada de girassol (15,5 mil hectares) correspondeu a uma diminuição de 14,0% face a 2013. No entanto, o 

aumento de produtividade (+65,2%) permitiu alcançar uma produção de 16,4 mil toneladas (+42,0% face à campanha 

anterior). 

 
Batata: 

De um modo geral, o estado de encharcamento dos terrenos atrasou a plantação de batata, principalmente a de 

sequeiro (primor), pelo que muitos produtores optaram por batata-semente de ciclo mais curto (2 meses). Os batatais 

apresentaram um bom aspeto vegetativo, com a temperatura e insolação que se fizeram sentir na fase da tuberização 

a favorecerem a produtividade desta cultura. As colheitas confirmaram a boa qualidade dos tubérculos, com bons 

calibres e ausência de problemas sanitários. 

(…) 

 
Vinho:  

As condições climatéricas na floração/alimpa e fases posteriores determinaram a ocorrência de algum desavinho (flores 

que não evoluíram para fruto) e bagoinha (bagos de pequena dimensão, não maduros), bem como de ataques de míldio, 

oídio, podridão cinzenta e traça da uva, ocorridos principalmente em agosto. As vindimas, que decorreram 

normalmente até à primeira semana de setembro, foram condicionadas com o início da precipitação, que dificultou a 

operação e diminuiu a qualidade dos mostos, com muitas uvas rececionadas nas adegas num estado sanitário deficiente, 

com podridões ácidas e atividades fermentativas iniciadas. No entanto, a produção foi sensivelmente idêntica à da 

campanha anterior (-0,7%). 

 
Azeite: 

Nos olivais tradicionais, maioritariamente compostos pela variedade Galega vulgar (suscetível à mosca da azeitona e, 

em geral, com uma presença muito elevada de inóculo do fungo Colletotrichum spp., causador da doença da gafa), a 

precipitação e as temperaturas elevadas de setembro e início de outubro conduziram a fortes ataques destes agentes 

patogénicos. Em muitos destes olivais, grande parte da produção acabou por cair ou, por apresentar condições 

sanitárias muito deficientes, não foi colhida. 
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Nos olivais intensivos, com variedades mais resistentes, menor carga de inóculo e tratamentos fitossanitários realizados 

de forma adequada, os ataques não foram tão intensos e, consequentemente, as quebras de produção foram menores. 

Globalmente registou-se uma diminuição de 33,5% na produção de azeitona para azeite, sendo que o peso dos azeites 

com acidez igual ou inferior a 0,8º desceu consideravelmente (65,8% da produção total de azeite, face aos 85,2% de 

média no quinquénio 2009-2013). 

(…) 
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Instituto do Vinho e da Vinha 
Fonte: Instituto do Vinho e da Vinha. Disponível em http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/73 Consultado 12.01.2016 

 

Tejo 
De acordo com as pretensões dos Produtores da Região, e com a publicação da Portaria nº 445/2009, de 27 de Abril, foi 

reconhecida a Indicação Geográfica Tejo para a produção de vinhos brancos, tintos e vinhos frisantes. Com esta nova 

Indicação Geográfica pretende-se dar uma nova visibilidade e uma nova dinâmica aos vinhos produzidos na Região, que 

com o contínuo acréscimo qualitativo têm vindo a ser reconhecidos nacional e internacionalmente.  

 

Situada no Centro de Portugal, a região possui inegáveis condições naturais para o desenvolvimento das actividades 

agrícolas, florestais e pecuárias. A história da viticultura do Tejo perde-se nos tempos, mas o apogeu do comércio destes 

vinhos foi sobretudo no século XIII, no fim da sua primeira metade, que só para Inglaterra, chegou a atingir a cifra de 

quase 30.000 pipas. A vinha teve ainda um papel preponderante na colonização da Região. Entre 1900 e 1960, a 

população do continente aumentou cerca de 61% tendo tido na Região, sensivelmente a mesma evolução. 

 

O principal acidente orográfico é a Serra de Aires e Candeeiros, delimitando o que podemos chamar de Médio Tejo e 

Lezíria do Tejo e em termos hidrográficos o Rio Tejo; o clima desta região é sul-mediterrânico temperado, influenciado 

pelo rio Tejo que a percorre, com uma queda anual pluviométrica de cerca de 500-600 mm. 

 

Encontramos nesta Região três zonas distintas de produção, conhecidas como "O CAMPO", "O BAIRRO" e a 

"CHARNECA":  

 

 O CAMPO, com as suas extensas planícies, adjacente ao Rio Tejo, é também conhecido como a LEZÍRIA DO TEJO; 

está sujeito a inundações periódicas, que se causam alguns transtornos, são também responsáveis pelos elevados 

índices de fertilidade que aqueles solos de aluvião possuem. É, por excelência a zona dos vinhos brancos, onde a 

casta Fernão Pires é rainha. 

 O BAIRRO, situado entre o Vale do Tejo e os contrafortes dos maciços de Porto de Mós, Candeeiros e Montejunto, 

com solos argilo-calcáreos em ondulados suaves, é a zona ideal para as castas tintas, nomeadamente a Castelão e 

a Trincadeira. 

 A CHARNECA, localizada a sul do CAMPO, na margem esquerda do Rio Tejo, apresenta-se com solos arenosos e 

medianamente férteis, e se por um lado determina rendimentos abaixo da média da Região, por outro lado induz 

a um afinamento, quer de vinhos brancos, quer de vinhos tintos. 

 

DOP do Tejo 
 

Legislação Base 

Portaria n.º 140/2010, de 5 de Março e Reg. (CE) nº 1234/2007 do Conselho, de 22 de Outubro, com as alterações 

introduzidas pelo Reg. (CE) nº 491/2009, do Conselho de 25 de Maio. 

 

Área Geográfica 

A área geográfica de produção da Denominação de Origem Controlada 
"Do Tejo" corresponde à área de todas as sub-regiões que são as 
seguintes: 

 
Sub-Região Almeirim  
Os concelhos de Almeirim, Alpiarça e Salvaterra de Magos. 

 
Sub-Região Cartaxo 
Os concelhos da Azambuja e Cartaxo. 

 
Sub-Região Chamusca 
Os concelhos de Chamusca, Golegã, Abrantes (freguesia do Tramagal) 
e Constância (freguesia de Santa Margarida da Coutada). 

 
Sub-Região Coruche 
Os concelhos de Benavente e Coruche. 

http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/73
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Sub-Região Santarém 
Os concelhos de Rio Maior e Santarém. 

 
Sub-Região Tomar 
Os concelhos de Tomar, Torres Novas, Ferreira do Zêzere (freguesia de Chãos), e Vila Nova da Barquinha (freguesia de 
Praia do Ribatejo). 
 

Tipos de Vinho 
Rendimento Máximo 

(hl/ha) 

Título Alcoométrico 

Volúmico Mínimo (% Vol.) 

Estágio Obrigatório 

(meses) 

 

VQPRD    

Tinto 80 11,5 Adq. 

autorizado o 

engarrafamento 

a partir de 31/Março dessa 

campanha 

Branco 90 11,0 Adq.  

Rosado 80 11,5 Adq.  

 

VEQPRD  10,5 Adq.  

 

VLQPRD  17,5 Adq.  

Aguardente de Vinho    

Aguardente Bagaceira    

Vinagre de Vinho    

 

Castas 

Tintas 

Alfrocheiro, Alicante –Bouschet, Amostrinha, Aragonez (Tinta Roriz), Baga, Bastardo, Bonverdo, Cabernet -Franc., 

Cabernet –Sauvignon, Cabinda, Caladoc, Camarate, Carignan, Castelão (Periquita), Cinsaut, Grand –Noir, Grenache, 

Grossa, Jaen . Merlot, Molar, Monvedro, Moreto, Negra –Mole, Parreira –Matias, Petit –Verdot, Pinot –Noir, Preto –

Cardana, Preto –Martinho, Ramisco, Rufete, Sousão, Syrah, Tannat, Tinta –Barroca, Tinta –Caiada, Tinta –Carvalha, Tinta 

–Miúda, Tinta –Pomar, Tintinha, Tinto –Cão, Touriga –Franca, Touriga –Nacional, Trincadeira (Tinta –Amarela), Valbom, 

Fernão-Pires Rosado (R), Gewurztraminer (R), Pinot -Gris (R). 

Brancas 

Alicante –Branco, Almafra, Alvadurão, Alvarinho, Antão –Vaz, Arinto (Pedernã), Bical, Boal –Branco, Boal –Espinho, 

Cerceal –Branco, Cercial, Chardonnay, Chenin, Côdega -de –Larinho, Diagalves, Encruzado, Fernão –Pires (Maria –

Gomes), Galego –Dourado, Gouveio; Jampal, Loureiro, Malvasia, Malvasia –Fina, Malvasia –Rei, Marquinhas, Moscatel 

-Galego –Branco, Moscatel –Graúdo, Pinot –Blanc, Rabo -de –Ovelha, Ratinho, Riesling, Sauvignon, Seara –Nova, 

Semillon, Sercial (Esgana –Cão), Síria, Roupeiro, Tália, Tamarez, Trincadeira –Branca, Trincadeira -das –Pratas, Verdelho, 

Viognier, Viosinho, Vital. 

Características Organolépticas 

 

Vinhos Tintos 

Caracterizam-se por ter cor granada que com o tempo evolui para rubi. Apresentam aromas a frutos vermelhos, taninos 

equilibrados e arredondados o que permite um bom envelhecimento, adquirindo mais macieza e aveludado. 

 

Vinhos Brancos 

De cor citrina ou palha aberto, especialmente frutados, secos, com aromas entre o floral e o frutado, ligeiramente 

acídulos o que lhes confere juventude, leveza e finura de boca. 

1 - Apenas na rotulagem conforme ponto 1-A do art.º 17.º do Reg. (CEE) n.º 3201/90, com a redacção do Reg. (CE) n.º 

609/97. 

2 - Apenas na rotulagem do VQPRD Ribatejo, sub-região de Santarém. 

Nota: Em itálico, entre parêntesis, são indicados os sinónimos reconhecidos 
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Estatísticas  
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Projeto Cultura Avieira 
Contextualização do projecto de desenvolvimento económico e cultural 

Fonte: IPSantarém. 2012. Projeto Cultura Avieira. Disponível em  
http://www.ipsantarem.pt/arquivo/category/id/cultura-avieira. Consultado em 15.03.2015 

 

No âmbito do Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos – PROVERE/QREN – foi apresentado um 

projecto de investimento à CCDR do Alentejo, no dia 19 de Janeiro de 2009, por um consórcio constituído por 39 

entidades, com base na cultura Avieira do Tejo e do Sado. 

Do conjunto de instituições proponentes integram o consórcio 

 

Esta candidatura vem no seguimento de uma outra que foi aceite pela CCDR-A como “ideia Provere” em Agosto de 

2008, e que previa a criação de um pólo de desenvolvimento turístico e económico com base nos rios Tejo e Sado e na 

cultura Avieira como factor de coerência. No entanto, a aprovação pelo Estado Português da “ideia Provere” foi 

antecedida de um longo período de preparação que teve início em 2006, partindo de uma ideia inicial de 

desenvolvimento e de cooperação que agregou duas instituições – a AIDIA e a IPSantarém – e que posteriormente se 

estendeu a um conjunto de 24 pessoas e 65 instituições em todo o País. A actual proposta de investimento prevê investir 

30 milhões de euros; criar a primeira Rota turística do Tejo, com base na cultura dos Avieiros; recuperar todas as aldeias 

Avieiras do Tejo; construir aldeamentos turísticos desde a Azambuja até à Golegã; promover investigação universitária 

sobre a viabilidade dos recursos do Tejo; construir no Cartaxo o Museu do Tejo; recuperar o dique de 20 Km que liga os 

concelhos de Azambuja, Cartaxo e Santarém; melhorar substancialmente os aeródromos de Santarém e de Benavente; 

adquirir dois aviões anfíbios para concretizar a ideia da Rota dos Avieiros que inclua o trajecto aéreo; assegurar os 

transportes de turistas por via fluvial, rodoviária e aérea; e dinamizar um eixo fundamental para o desenvolvimento 

económico regional, com base no rio Tejo. 

 

O conceito fundamental é o da integração de várias 

actividades económicas tendo por base integradora a cultura 

Avieira do Tejo e do Sado. 

O produto que se propõe construir é um modelo de 

desenvolvimento fundamentado na cultura Avieira e no 

turismo. 

A ser aprovada a intenção de investimento prevê-se que o 

Tejo e toda a zona ribeirinha nunca mais serão os mesmos, 

desde o grande estuário do Tejo até à Golegã, passando por 

Valada e pelo Escaroupim. O consórcio de 39 entidades, 

liderado pelo Instituto Politécnico de Santarém, integra 20 

empresas e investidores individuais – todas PMEs – cinco 

Câmaras Municipais, duas Universidades, quatro institutos de nível universitário, dois aeródromos privados, duas 

paróquias, três associações para o desenvolvimento e uma associação empresarial. 

  

Princípios de valorização da cultura Avieira 

 As migrações Avieiras dos séculos XIX e XX fazem parte de um fenómeno nacional inserido num outro mais 

vasto, europeu; 

 As migrações devem ser consideradas como um acontecimento social e cultural relevante, por representarem 

a acção do homem colocado perante condições adversas de sobrevivência; 

 O fenómeno deve ser considerado como transversal a toda a sociedade, visto ter implicações com outras 

culturas, com uma actividade primária muito precária, e com a evolução cultural de um povo, a partir da pesca, 

para outras actividades no sector secundário; Deve por isso ser avaliado, estudado e valorizado, como 

integrando um sistema económico e social em evolução; 

 A avaliação e o estudo da cultura Avieira, e as acções daí emergentes, devem ter uma perspectiva de 

cruzamento de várias disciplinas, e de integração de saberes, incluídas num plano de trabalho coerente; 

 O trabalho daí decorrente, bem como a sua aplicação, devem resultar de um encontro de vontades de várias 

organizações, instituições e pessoas, e da necessidade de cooperação entre elas; Os princípios programáticos 

deste plano de desenvolvimento são os da descentralização, da cooperação, da co-responsabilidade e da 

integração. 

http://www.ipsantarem.pt/arquivo/669
http://www.ipsantarem.pt/arquivo/669
http://www.ipsantarem.pt/arquivo/category/id/cultura-avieira
http://www.ipsantarem.pt/wp-content/uploads/2012/03/a-Imagem-do-percurso-2008.jpg
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A recuperação das aldeias Avieiras 

Num contexto global de elevada incerteza, onde a construção 

da Europa está a encontrar algumas dificuldades devido à 

heterogeneidade dos seus povos e das suas culturas, que 

evitam uma afirmação mais sólida e consagram princípios de 

normalização que não têm em conta aquilo que é local e 

historicamente específico, maior importância assumem as 

afirmações do que é característico de um local ou região e 

mais se afirma o peso relativo da investigação-

acção/formação para candidatar e posteriormente 

reconhecer a cultura Avieira como Património Nacional. 

A recuperação das aldeias Avieiras assume um peso 

específico determinante não só para a candidatura a património nacional, como para a afirmação do peso específico do 

projecto de investimento. Na verdade, a criação de uma Rota turística no Tejo terá nas aldeias Avieiras recuperadas um 

factor de enorme atractividade dos turistas para toda a região. 

  

A candidatura a património nacional 

Tendo por raiz um trabalho de pesquisa sobre a cultura 

Avieira iniciado em Maio de 2006, as evidências apontavam 

todas para a existência de uma cultura rica, em estado 

latente, à espera de condições para reaparecer algures no 

tempo e no espaço, trajando novas vestes mas mantendo 

uma originalidade a toda aprova. 

 

Da constatação deste facto emergiu uma ideia nova e simples, 

ou seja, a de que a partir daí se deveria institucionalizar o 

estudo com base na cooperação com instituições de 

desenvolvimento local regional. Como consequência forçou-

se a abordagem do estudo para uma óptica mais abrangente, mantendo no entanto a mesma matriz de investigação-

acção. 

 

De um estudo simples, do qual certamente resultaria uma publicação de carácter local, o trabalho evoluiu para criar um 

projecto visando tentar revelar ao País a verdadeira importância da cultura Avieira enquanto factor identitário de uma 

região e de uma nação. 

 

A partir desta fase, avançou-se para o objectivo de instituir um processo de candidatura da Cultura Avieira a património 

nacional. Este foi formalmente iniciado em 30 de Junho de 2007, com a realização do primeiro Encontro Regional, que 

teve lugar no anfiteatro da Escola Superior de Educação de Santarém. 

No começo pensava-se dar relevância ao património imaterial dos pescadores Avieiros, mais do que ao edificado. Mas 

desde logo emergiu que existiam importantíssimos vestígios materiais, como as casas das aldeias Avieiras, os pontões 

ancoradouros, os barcos, as artes de pesca, os trajes e ainda muitos pescadores a exercer a sua actividade no Tejo.  

 

Com o evoluir do trabalho, reconheceu-se que os assentamentos Avieiros, que se supunha serem exclusivos do Tejo, 

afinal também estavam no rio Sado. 

 

No início de 2008 evoluiu-se para a necessidade de dar uma nova configuração à ideia inicial, isto é, a de ter em conta 

a dinâmica gerada pelo processo de candidatura a património nacional imaterial, para conjugar com o importante 

aspecto da cultura material, não sem alargar o âmbito de acção aos dois rios, Tejo e Sado. 

 

À ideia inicial, desenvolvida pelo Instituto Politécnico de Santarém, pela Escola Superior de Educação de Santarém e 

pela Associação Independente para o Desenvolvimento Integrado de Alpiarça, juntou-se entretanto um vasto número 

de pessoas e de instituições, ou seja, de duas pessoas no início, e de duas instituições logo a seguir conseguiu o projecto 

http://www.ipsantarem.pt/wp-content/uploads/2012/03/Escaroupim_Interior-casa-avieira15.jpg
http://www.ipsantarem.pt/wp-content/uploads/2012/03/cais-papafitico-Carrasqueira-3.jpg
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cativar, como se disse, o interesse de 24 pessoas e 65 instituições em todo o País, na altura em que foi realizado o 

primeiro Encontro Nacional da Cultura Avieira, em 8 e 9 de Novembro de 2008. 

 

Hoje preparamos a candidatura a património nacional baseados nos mesmos princípios de todo o trabalho desenvolvido 

até aqui: a da cooperação entre pessoas e instituições. 

 

Para isso estão em curso os trabalhos de elaboração e publicação das Actas do 

1º Encontro Nacional, incluindo 19 importantes comunicações sobre a cultura 

Avieira, decorrendo em simultâneo trabalhos de pesquisa sobre a cultura 

Avieira envolvendo várias equipas de investigadores, cientistas, arquitectos, 

designers e artistas, em áreas como a religiosidade, a arquitectura das aldeias 

Avieiras, o barco e artes de pesca, os artefactos, a educação, a museologia, as 

festas tradicionais do Tejo, a memória oral, a banda desenhada dos Avieiros, a 

cultura popular, a etnografia, a monografia e o audiovisual. Estes trabalhos 

serão publicados (divulgados) de acordo com um plano de publicações já 

definido com uma Editora e integrarão os fundamentos culturais da proposta 

a património nacional. 

 

Por fim, estão em curso trabalhos que visam aproximar as instituições que 

dinamizam o projecto, àquelas que a nível local e nacional se responsabilizam 

pelos assuntos da cultura e do desenvolvimento económico e humano – assim 

considerados os grupos parlamentares, o Governo Civil de Santarém, as Câmaras Municipais, o Ministério da Cultura e 

a casa civil da Presidência da República. 

 

O objectivo desta aproximação é o de proporcionar a criação das condições para que a proposta de candidatura a 

património nacional resulte da vontade e da consciência cívica e cultural do maior número possível de pessoas e de 

instituições. a fim de se explorarem conteúdos latentes na Cultura Avieira que propiciam matéria impar para a 

estruturação de um processo de desenvolvimento sustentável visando, de modo particular, a melhoria das condições 

de vida das comunidades que a herdaram e preservam. 

  

http://www.ipsantarem.pt/wp-content/uploads/2012/03/Festa-dos-Barcos.jpg
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Nós somos a paisagem 
Fonte: Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas. 2010. Compreender a Convenção Europeia da Paisagem. Lisboa. 
 

O Conselho da Europa, concretizando um dos seus desígnios fundamentais, a proteção do património comum europeu, 

tem vindo a destacar a importância cultural, ecológica, social e económica da paisagem, nomeadamente o seu papel na 

coesão e identidade europeias e na qualidade de vida dos meios urbanos e rurais. 

 

A Convenção Europeia da paisagem, assume enorme importância enquanto manifesto da consciencialização dos 

Estados membros relativamente à relevância da paisagem europeia às fortes transformações a que está sujeita. 

 

Que papel desempenha o homem na paisagem? 

3 componentes: 

1º o Homem é o reflexo da paisagem quando a contempla enquanto espectador, apreendendo símbolos e sinais 

percetíveis, que ele interpreta de forma emocional, desenhando, como uma obra de arte, sedimentos que vão 

enriquecer a sua vida interior. 

2º o Homem desempenha o papel de classificar quando reúne uma infinita quantidade de material paisagístico para fins 

científicos (por exemplos os geógrafos, urbanistas, geólogos, proprietários) ou para fins práticos (por exemplo para 

criar um mapa turístico). 

3º o Homem desempenha um papel de protagonista enquanto agente transformador da superfície terrestre. A sua ação 

permite moldar e criar novas paisagens (ação positiva) ou destruí-las (ação negativa). 

É talvez este último que requer mais atenção e reflexão. 

 

Um cidadão informado está consciente de que é parte i8ntegrante da paisagem e assi8m protege a paisagem e a si 

próprio para obter o melhor desenvolvimento possível – designada por Etica territorial – e esta ética é mais facilmente 

conseguida pelos mais jovens. 

 

O que é a paisagem? 

Paisagem é aquilo que vemos quando saímos de casa todas as manhãs, caminhamos até à escola ou vamos a algum lado 

de mota, carro ou autocarro. 

(…) Basta para um minuto e observar o que está à nossa volta para ver que estamos envolvidos por paisagens, por vezes 

de rara beleza, outras degradadas ou abandonadas. 

(…) a paisagem é que onde quer que fixemos o nosso olhar o território oferece-nos sempre uma paisagem. Paisagens 

que gostamos e nos fascinam, nos alegram, incomodam ou preocupam; ou talvez não nos digam nada e nos deixem 

indiferentes. 

 

Apreender a paisagem 

Algo que nasce e não se altera 

Franco Zagari  

“A Paisagem é uma entidade viva e mutável no tempo […] Ela nasce, evolui e morre ao longo de período de feliz 

progresso, de estagnação, de crises inesperadas, de extase e catástrofes. É influência das tradições, das reformas, das 

revoluções, e a comunidade que acompanha esta mudança reconhece-se nela, tal como num texto em permanente 

transformação” 

 

A paisagem é de fato a combinação de muitas coisas e, ao mesmo tempo, é uma coisa só. 

 

A paisagem, é com efeito, o resultado das intervenções humanas do homem e da trajetória da natureza, mas também 

o produto da nossa perceção. Há muitos fatores que podem influenciar a nossa forma de vivenciar e relembrar as 

paisagens: entre eles, para além do nosso estado de espirito no momento, está também a ideia que tempos das 

paisagens e acordo com a nossa cultura. 

 

Paisagem, panorama ou ambiente? 

No passado a ideia de paisagem estava grandemente associada à sua imagem, ao conceito de beleza, ao efeito visual 

gerado por uma vista bonita. (…) a visão é o primeiro sentido que usamos para compreendermos um lugar, para 
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atribuirmos um significado e valor ao que está diante dos nossos olhos. Esta forma de pensar considera como paisagem 

apenas os locais de grande beleza, quer naturais, quer humanizadas. 

 

(…) recentemente, especialmente na Europa do Norte, uma cultura ecológica e ambiental levou-nos a identificar a 

paisagem como algo mais complexo: um ecossistema. Esta forma diferente de ver o mundo dá enfase as relações entre 

os seres humanos, os animais e o ambiente em que vivemos entendendo-o de uma forma mais “científica” e 

“naturalista”. (…) Esta abordagem reflete também na forma como as pessoas percecionam a paisagem: é o que é e não 

aquilo que parece ser. Não depende, portanto da sensibilidade dos indivíduos que olham para ela, mas da natureza do 

local em si mesmo. Esta forma de entender a paisagem dá muiti mais importância ao ambiente, compreendido como 

um lugar a salvaguardar e proteger, de modo a evitar a poluição e outras interferências.  

 

No entanto, ambos os pontos de vistas – aquele que se foca na beleza (mais “clássico”, associado ao passado e aos 

países mediterrâneos) e aquele que se foca no ambiente (mais típico da Europa do Norte) – ignoram os processos 

cognitivos, isto é, os mecanismo que estão na base da compreensão das coisas: como formamos uma ideia daquilo que 

está diante de nós. Estes mecanismos baseados na nossa cultura, na nossa forma de raciocinarmos e na nossa 

inteligência. 

 

(…) a paisagem é o território que existe e assume significado e valor através dos olhos de quem nela vive ou por ela 

passa.  

 

O que é a Paisagem? 

“Paisagem inclui aspetos visíveis de um dado território, nomeadamente elementos físicos e tais como o relevo; 

elementos vivos da flora e da fauna; elementos abstratos como a luz e o clima e elementos humanos como as atividades 

humanas e o ambiente construído” Wikipedi – The Free Encyclopaedia (http://en.wikipedia.org) 

 

“Paisagem significa uma vasta área de campo especialmente em relação à sua aparência”. Cambridge Dictionaries 

Online (http://dictionary.cambridge.org) 

 

“Paisagem significa todos os aspectos visíveis d uma porção do território. Oxford Dictionaries Online 

(http://www.askoxford.com) 

 

Estamos perante uma grande diversidade de definições. Algumas atribuem mais importância ao aspeto histórico, outras 

ao ambiental, social ou emotivo. Mas todas elas são igualmente válidas e importantes, porque relevam aspetos 

relevantes.  

 

“Expressão tangível da relação espacial e temporal entre indivíduos e sociedades e o seu ambiente físico, adaptado a 

diferentes níveis de fatores sociais, económicos e culturais. A paisagem é, portanto, o resultado da combinação de 

elementos naturais, culturais, históricos, funcionais e visuais”. Carta da Paisagem Mediterrânea (Carta de Sevilha, 1993) 

 

“Paisagem designa uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo caracter resulta da ação e da 

interação de fatores naturais ou humanos.” Artigo 1. Convenção Europeia da Paisagem 

 

Refletindo sobre aquilo que foi dito até agora, a paisagem é: 

 aproximadamente uma grande área constituída por fatores naturais (como montanhas, rios, árvores) e fatores 

humanos (como fábricas, monumentos históricos9. É então uma realidade física onde podemos tocar e andar. 

É a aparência de uma área com todos os elementos que a natureza criou e alterou e que o homem e moldou e 

transformou. Mas ao mesmo tempo, a paisagem, é também, para cada um de nós, a emoção que desperta ( 

quer estejamos perante montes floridos, uma praia, uma praça com «uma igreja, ou um bairro antigo), um 

sentimento que faz parte dessa paisagem. 

 um conjunto de elementos físicos e imateriais em continua mudança. Se organizarmos os objetos vulgares 

(como uma caneta, um conjunto de chaves, um copo, um livro, um telemóvel, um candeeiro) numa prateleira 

ou numa secretária, de acordo com a forma como os alcançamos, somo capazes de entender, para além dos 

objetos em si mesmos, a relação que se estabelece entre eles, por exemplo, entre as suas cores ou as suas 

formas; ou o modo como estão organizados. É a soma das partes que dá uma visão diferente da prateleira, que 

http://en.wikipedia.org/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.askoxford.com/
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deixa de ser apenas um recipiente, mas que se torna ela própria uma parte das coisas que contem. (…) A 

paisagem é como as diversas possibilidades de organização dos objetos nas nossas prateleiras: muda 

constantemente, assim como mudam constantemente as nossas perceções desses elementos e do seu 

conjunto. 

 um produto da sociedade. É a projeção cultural, do ponto de vista material, espiritual, ideológico e simbólico, 

que a sociedade tem de determinado espaço. 

 um “bem” com valor intrínseco. 

 o fruto do desenvolvimento e das mudanças contínuas da sociedade que reflete os modos de vida de quem 

nela vive e influencia o seu bem-estar, quer individual, quer coletivo. 

 o arquivo do nosso passado e a base do nosso futuro. 

 uma espécie de puzzle, um jogo feito de uma trama de sinais, caminhos e pistas para ser descoberto pelo olhar 

atento do explorador, que realiza uma jornada mítica na nossa História. 

 

Porque é importante a Paisagem? 

As palavras “paisagem” e “Território” têm a mesma origem, porque estão relacionadas de uma forma muito próxima: 

uma paisagem é geralmente a imagem do nosso próprio país (território). 

 

(…) através da paisagem +podemos compreender grande parte da História e das condições económicas da sociedade, 

podemos imaginá-la como se fosse uma espécie de código genético de um território. (…) A paisagem é um elemento 

fundamental do bem-estar individual e coletivo, e uma paisagem bem cuidada é um indicador de civilização. Portanto, 

a qualidade da paisagem deve ser um direito de todos: o direito de se usufruir de paisagens não degradadas, agradáveis 

e harmoniosas que representem aquelas que nelas vivem e aqueles que as criaram. 

 

Quem defende a paisagem? 

Uma lei para a Europa 

A ideia da importância da paisagem e da necessidade de a reconhecer, proteger , gerir e ordenar, por possuir um enorme 

valor para as nossas vidas, tem-se expendido nos últimos anos. 

 

A Convenção Europeia da Paisagem 

Estabelece princípios que obrigam os estados que ela aderiram a adotarem politicas que promovam a qualidade da 

paisagem, envolvendo as pessoas interessadas nas decisões que afetam a sua área. (…) tem como objetivo aumentar a 

consciencialização sobre o valor das paisagens onde vivemos todos os dias. (…) dá enfase ao direito das pessoas se 

identificarem com a sua paisagem e ao dever de tomarem conta dela. 

 

Mais que um postal 

“A paisagem não é somente um olhar rápido, uma vista panorâmica, a bonita imagem de postal à qual se tira a 

fotografia, é também uma parte de território que nos rodeia, um território que, nós como habitantes, turistas ou 

viajantes, percecionamos como importante, por mais bonito ou feio que possa ser. 

 

 

“Paisagem designa uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo caracter resulta da ação e da 

interação de fatores naturais ou humanos.” Artigo 1. Convenção Europeia da Paisagem 

 

É simultaneamente um bem cultural e económico e está finalmente abrangida por um estatuto legal que é alargado a 

todo o território; é uma entidade viva e ativa na qual a comunidade se posiciona no centro da cena, regulada por um 

proto que tem por fim não só a proteção, mas também a gestão e ordenamento. 

 

A paisagem é como ar 

“Cada parte compromete-se a reconhecer juridicamente a paisagem como componente essencial do ambiente 

humanos, uma expressão da diversidade do seu património cultural e natural comum e base da sua identidade” Artigo 

5 Convenção Europeia da Paisagem 

 

Neste artigo (5) reconhece-se o valor essencial da paisagem como elemento fundamental e necessário para a vida dos 

seres humanos. 
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[Têm sido feitos imensos progressos e definidas legislações municipais/nacionais para combater a poluição e proteger 

as paisagens de excelência, como é o caso dos parques naturais ou dos conjuntos históricos., Esquecendo que todo o 

território é paisagem, até os lugares mais normais, como as áreas onde vivemos e que podem não apresentar nenhum 

valor histórico ou natural excecional.] 

 

Paisagens de excelência e paisagens quotidianas 

 

A rua onde vivemos ou a área industrial onde os nossos pais trabalham, não possuem o mesmo prestígio que o Grand 

Canyon, no entanto, são os locais onde passamos a maior parte do tempo e que podemos chamar de paisagens 

quotidianas. Mesmo estas vale a pena proteger 

 

(…) existem ainda locais nos quais as pessoas já não se reconhecem, que alteram completamente o seu carater original 

e onde é difícil viver ou fazer alguma coisa. São áreas comprometidas, que para se lhes encontrar um valor ou serem 

novamente reconhecidas e valorizadas pela população terão de ser transformadas, reorganizadas e repensadas.  

 

Somos todos atores 

A paisagem que observamos hoje é o resultado de muitas mudanças e de muitos acontecimentos que se sobrepuseram. 

Entre estas transformações, não existem apenas as consideradas “naturais”, existem também aquelas que forma 

introduzidas pelo Homem. Cada sociedade, cada grupo de pessoas deixou uma marca na paisagem. (…) a paisagem 

torna-se o palco para as ações do homem, da sociedade ou das diferentes gerações. Um palco composto por muitas 

mudanças onde a vida das pessoas é representada, incluindo a nossa. 

 

Muitas histórias, muitos protagonistas 

Nesta paisagem, feita de muitos tipos de histórias, nós vivemos e movemo-nos como atores num parco; mas também 

somos, ao mesmo tempo, espetadores. (…) À luz de tudo isto podemos dizer que a paisagem é a interface entre a ação 

e a observação daquilo que fazemos; é o território tal como o percecionamos e, ao mesmo tempo, é o resultado das 

nossas ações e das ações da natureza. 

Território = tudo o que nos rodeia 

Paisagem = o território tal como o percecionamos (perceção coletiva – não apenas de uma pessoa) 

 

As regras do jogo 

Proteger, gerir e ordenar são estes os três princípios básicos da Convenção Europeia da Paisagem. 

Não podemos proteger uma paisagem se não a soubermos gerir, nem planear nada de novo se não conhecermos as 

regras de preservação. 

Cuidar da paisagem, significa não só a proteger e gerir, mas também mudas o que não gostamos e planear novas coisas. 

 

Construindo o futuro 

Na procura de um equilíbrio entre a proteção, gestão e ordenamento de uma paisagem, é importante relembrar que as 

paisagens estiveram em contínua mudança e continuarão a estar. O objetivo deve passar acompanhar as mudanças, 

reconhecendo a diversidade e a qualidade das paisagens que herdámos, e fazendo esforço para as conservar, ou 

enriquecer ao invés de as abandonar. (…) as mudanças que a paisagem sofreu no passado forma relativamente poucas: 

agricultores com as quintas ou aristocratas construíram palacetes e jardins. Atualmente a realidade é bem mais 

complexa: fazemos um maior “uso” do território, atravessando-os todos os dias na viagem de casa para a escola ou para 

o trabalho, ou nas pausas de fins-de-semana; muito disto envolve viagens, até mesmo para locais mais distantes como 

um fim turístico. 

 

Qualidade da paisagem 

O conceito de qualidade da paisagem inclui natureza, cultura, sociedade, estética mas também economia. Qualidade 

não somente em beleza, mas no equilíbrio entre as necessidades sociais, económicas e ambientais. É percetível, deste 

modo, que a qualidade de uma área seja decidida pelas pessoas que aí vivem e que reconhecem os seus recursos.  
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João Carpinteiro 
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Luísa Vitória Mendes S. Martins 

Manuel Simões 

Maria Alice Correia Alves Cardoso 

Maria Antónia Feliciano Pedrão 

Maria Casimira Esteves 

Maria da Conceição B. Vasques 

Maria da Conceição Marques 

Maria da Graça Pinto Heleno 
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Visita de Estudo 1 - Do campo à Indústria  
Opção A  

Centro Operativo e Tecnológico do Arroz e Unidade agroindustrial Orivárzea  
Vera Oliveira 
Henrique Manuel O. Martins 
Maria Laurinda P.de Castro 
Francisco José Correia Mariano 
Maria Margarida C. Fortuna 
Maria Manuela A. C. Gomes 
Francisco José B. Pereira César 
Graça Heleno 
Maria José da Rocha T. Ferreira 
Isabel Duarte 
Maria Rogélia Pereira Costa 
João Carpinteiro 
Leonilde Lucas 
Maria Paula Faísca 
Maria Luísa Vieira da Silva 
Maria Luísa Dias da Cruz Alves 
Maria Fernanda M. Gomes 

Teresa Carvalho 
Isabel Maria de Sousa Rodrigues 
Ana Maria Barros Marinho 
Maria Eugenia Pestana 
Maria Isabel Veríssimo 
Maria Elisa Dantas Lima da Costa 
Maria Deolinda O. M. dos Santos 
Maria Helena Santos 
Ana Cristina Alves 
Isabel Fernanda M. Ferreira 
Maria Teresa Ferreira Campos 
Andreia Isabel da Cunha Baião 
Luísa Fernanda Oliveira Lopes 
Maria Teresa de Oliveira Cruz 
Ângela Marta Silva Lobo 
Ludgero Filipe Nabais Brioa 
João Carlos Correia Vasconcelos 

Zilda Maria P. F. Vasconcelos 
Ana Paula L. Igreja Rodrigues 
Maria Saudade Silva 
Maria Saudade Silva (acomp.) 
Cristina Maria Oliveira Domingos 
Ana Paula Vitorino 
Maria Isabel Castilho Lourenço 
Ana Paula Vilhena Nogueira 
Daniela Margarida Amaro C. Prata 
Luísa Vitória Mendes S. Martins 
Manuel Simões 
Carlos Alberto F. Timóteo 
Fernanda Maria S. M. Timóteo 
Ana Isabel Sousa Dias 
Emília Lemos 
Helena Magro 

 

Opção B  

Adega Cooperativa do Cartaxo, Centro de Competência do Tomate e Museu Rural e do Vinho  

Maria Guilhermina V. D. A. Galego 
Paulo Alexandre Ferreira Dias 
Filomena Clemente 
Maria de Lourdes Palma 
Maria de Lourdes Palma (acomp.) 
Jorge Oliveira 
Ana Maria Saavedra 
Maria Leonor M. de Carvalho 
Maria da Conceição Marques 
Ilda Bicacro 
Eva Maria Figueiredo 
Emília Palmira C. T. Santos 
Emília Palmira C. T. Santos (acomp.) 
Emília Palmira C. T. Santos (acomp.) 
Emília Palmira C. T. Santos (acomp.) 
Pedro Fernando G. Rocha 
Pedro Fernando G. Rocha (acomp.) 
Maria Filomena Mendes 
Maria Manuela Berquó Velho Cabral 
Fernando Manuel Pelicano Gomes 
Mário João Pinho Ribeiro 
Luísa Maria Soares da Costa Santos 
Carla Susana Ribeiro Souto 
Teresa Paula Resende S. Soares 
Maria Antónia Feliciano Pedrão 
Isabel Marques 
Maria João Duarte 
José Albuquerque 
Luísa Abreu 
Teresa Alexandra R. N. Silveiro 
Ana Maria C. Parreira Carpinteiro 
Cristina Pinho 

Ana Maria Sucena O.M.R. Simões 
Áurea Souto 
Maria João M. Gaspar 
Maria Helena M. A. da Silva 
Isabel Maria Belo Gomes 
Carla Batista 
Manuela Pereira 
Ana Maria da Luz Tomás 
Rosa Maria M. Teles Agostinho 
Marta de Jesus M. Albuquerque 
Rogério Jesus Fernandes 
Celestino António da Cruz Marinho 
Maria Manuel da Costa Gameiro 
Luísa Helena B. Simão 
Maria Dolores Alfaiate 
António José J. Fernandes 
Nuno Avó 
Eduarda Maria Martins Leal 
Cláudia Marília S. A. Guedes 
Maria Estela da Silva V. Gonçalves 
Maria Irene Coelho Pinto Loureiro 
Maria Luísa Valezim Batista 
Rosa Maria C. V. Beliz  
Rosa Maria C. V. Beliz (acomp.) 
Maria Zilda Simões de Oliveira 
Maria de Fátima Borges Correia 
Maria Lúcia Martins Nunes 
Maria da Conceição B. Vasques 
Alcino António Lopes 
Andreia Sousa 
Teresa Paula Quitério da Silva Isabel 
Olga laranjeira 

Maria Manuela Antunes R. Moita 
Elisete Maria Oliveira Cação 
Luís Carneiro 
Ana Lavrador 
Alice Cardoso 
Paulo Manuel Costa Lemos 
Júlio Filipe Seixas da Rocha 
Paulo Jorge de Matos G. Cardoso 
Daniel Pereira L. Maurício Dias 
Fátima Veríssimo 
Fátima Veríssimo (acomp.) 
Susana Sofia Nunes Maurício Dias 
Maria Casimira Esteves 
Rosa Monteiro 
Helena Cristina S. Santos 
Maria João Raposo 
Ana Cristina Câmara 
Isabel Amorim Costa  
Lígia Teresa M. A. Vieira 
Lígia Teresa M. A. Vieira (acomp.) 
Helena Esteves Lobo 
Telma Canavilhas 
José Pisco Barroso 
José Pisco Barroso (acomp.) 
Vitória Albuquerque 
Vitória Albuquerque (acomp.) 
Isabel Ginjeira 
Pedro Damião 
Gentil Duarte 
George Camacho 
José Luís Avelino 
Violeta Vitorino
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Visita de Estudo 3 - Património e paisagem  
Opção A 

Avieiros  
Paulo Alexandre Ferreira Dias 
Filomena Clemente 
Francisco José Correia Mariano 
Maria de Lourdes Palma 
Maria de Lourdes Palma (acomp.) 
Maria Margarida C. Fortuna 
Maria Manuela A. C. Gomes 
Graça Heleno 
Maria José da Rocha T. Ferreira 
Isabel Duarte 
Eva Maria Figueiredo 
Emília Palmira C. T. Santos 
Emília Palmira C. T. Santos (acomp.)  
Emília Palmira C. T. Santos (acomp.)  
Emília Palmira C. T. Santos (acomp.) 
Maria Rogélia Pereira Costa 
Maria Paula Faísca 
Maria Luísa Vieira da Silva 
Maria Luísa Dias da Cruz Alves 
Maria Filomena Mendes 
Maria Manuela Berquó Velho Cabral 
Maria Fernanda M. Gomes 
Teresa Carvalho 
Ana Maria Barros Marinho 
Mário João Pinho Ribeiro 
Maria Isabel Veríssimo 
Maria Elisa Dantas Lima da Costa 
Maria Deolinda O. M. dos Santos 
Maria Helena Santos 
Luísa Abreu 

Maria Teresa de Oliveira Cruz 
Ângela Marta Silva Lobo 
Ludgero Filipe Nabais Brioa 
Isabel Marques 
Ana Cristina Alves 
Isabel Fernanda M. Ferreira 
Maria João Duarte 
Andreia Isabel da Cunha Baião 
José Albuquerque 
Luísa Fernanda Oliveira Lopes 
Ana Maria Coimbra P. Carpinteiro 
Cristina Pinho 
Maria Saudade Silva 
Maria Saudade Silva (acomp.) 
Maria Isabel Castilho Lourenço 
Helena Cristina S. Santos 
Maria Helena M. A. da Silva 
Daniela Margarida Amaro C. Prata 
Luísa Vitória Mendes S. Martins 
Carla Batista 
Manuela Pereira 
Manuel Simões 
Olga Silvério Martins 
Carlos Alberto F. Timóteo 
Fernanda Maria S. M. Timóteo 
Rosa Maria M. Teles Agostinho 
Rogério Jesus Fernandes 
Celestino António da Cruz Marinho 
Luísa Helena Baptista Simão 
Maria Dolores Alfaiate 

Maria Estela da Silva V. Gonçalves 
Maria Irene Coelho Pinto Loureiro 
Maria Luísa Valezim Batista 
Rosa Maria C. V. Beliz  
Rosa Maria C. V. Beliz (acomp.) 
Maria da Conceição B. Vasques 
Alcino António Lopes 
Andreia Sousa 
Olga Laranjeira 
Luís Carneiro 
Ana Lavrador 
Fátima Veríssimo 
Fátima Veríssimo (acomp.) 
Maria Casimira Esteves 
Rosa Monteiro 
Maria João Raposo 
Ana Cristina Câmara 
Isabel Amorim Costa 
Helena Esteves Lobo 
Lígia Teresa M. A. Vieira 
Lígia Teresa M. A. Vieira (acomp.) 
Vitória Albuquerque 
Vitória Albuquerque (acomp.) 
José Pisco Barroso 
José Pisco Barroso (acomp.) 
Pedro Damião 
Gentil Duarte 
George Camacho 
José Luís Avelino 
Violeta Vitorino  

 

Opção B 

Vale do Sorraia 

Vera Oliveira 
Henrique Manuel O. Martins 
Maria Guilhermina V. D. A. Galego 
Maria Laurinda P.de Castro 
Jorge Oliveira 
Ana Maria Saavedra 
Maria Leonor M. Carvalho 
Francisco José B. Pereira César 
Maria da Conceição Marques 
Ilda Bicacro 
Pedro Fernando G. Rocha 
Pedro Fernando G. Rocha (acomp.) 
João Carpinteiro 
Leonilde Lucas 
Isabel Maria de Sousa Rodrigues 
Maria Eugenia Pestana 
Fernando Manuel Pelicano Gomes 
Luísa Maria Soares da Costa Santos 
Carla Susana Ribeiro Souto 

Teresa Paula Resende S. Soares 
Maria Antónia Feliciano Pedrão 
Maria Teresa Ferreira Campos 
Teresa Alexandra R. N. Silveiro 
Ana Maria Sucena O.M.R. Simões 
João Carlos Correia Vasconcelos 
Zilda Maria P. F. Vasconcelos 
Áurea Souto 
Ana Paula L. Igreja Rodrigues 
Cristina Maria Oliveira Domingos 
Ana Paula Vitorino 
Maria João M. Gaspar 
Ana Paula Vilhena Nogueira 
Isabel Maria Belo Gomes 
Ana Maria da Luz Tomás 
Ana Isabel Sousa Dias 
Marta de Jesus M. Albuquerque 
Maria Manuel da Costa Gameiro 
António José de Jesus Fernandes 

Nuno Avó 
Eduarda Maria Martins Leal 
Cláudia Marília S.A. Guedes 
Maria Zilda Simões de Oliveira 
Maria de Fátima Borges Correia 
Maria Lúcia Martins Nunes 
Teresa Paula Quitério da Silva Isabel 
Maria Manuela Antunes R. Moita 
Elisete Maria Oliveira Cação 
Alice Cardoso 
Paulo Manuel Costa Lemos 
Júlio Filipe Seixas da Rocha 
Paulo Jorge de Matos G. Cardoso 
Daniel Pereira L. Maurício Dias 
Susana Sofia Nunes Maurício Dias 
Telma Canavilhas 
Emília Lemos 
Helena Magro 
Isabel Ginjeira  
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Algumas indicações importantes 
 
1 - O XXX Encontro Nacional de Professores de geografia funciona também como Ação de Formação com o Registo nº 

CCPFC/ACC-86050/16 “Lezíria. Paisagem, água e património” e com a atribuição de 1,0 créditos. Neste caso é obrigatória 
a assinatura de folhas de presença, de acordo com os normativos em vigor. A não assinatura implica a marcação de falta 
ao fim do período respetivo (manhã/tarde). 

2 - Só assinam folha de presença, os participantes cujo nome conste da lista de formandos. 
3 - Os participantes em Formação Contínua devem cumprir um mínimo de 2/3 das horas previstas (pelo que não podem faltar 

mais de 8 horas), de acordo com a lei em vigor. 
4 - O trabalho final de avaliação é individual e deverá obedecer aos requisitos constantes do verso. O cumprimento do prazo 

de entrega é fundamental para que todo o processo possa ser concluído atempadamente. 
5 - Critérios de Avaliação 

 Participação nas sessões; 

 Elaboração de relatório crítico individual, segundo parâmetros a fornecer aos participantes Ou Elaboração de uma 
recensão crítica sobre um dos assuntos tratados durante os Trabalhos. A avaliação final terá em conta a assiduidade 
(peso1) e a classificação obtida no relatório (peso 2); 

 A classificação quantitativa, traduz-se numa escala de 1 a 10; 

 A avaliação final terá uma menção qualitativa (Insuficiente; Regular, Bom, Muito Bom e Excelente) e o valor final da 
classificação quantitativa. 

5.1 - De acordo com a lei em vigor as faltas não podem exceder 1/3 do número de horas presenciais de cada ação.  
 

6 - O certificado de frequência com aproveitamento, caso a ele haja direito, será emitido após o encerramento de todo o 
processo e enviado diretamente para a morada indicada na ficha de inscrição ou outra a indicar para esse fim. 

7 - A Ação de Formação é da responsabilidade do Centro de Formação da Associação de Professores de Geografia “Professor 
Orlando Ribeiro”. Só serão consideradas as inscrições, com a ficha de inscrição devidamente preenchida à qual se juntará 
uma fotocópia do Bilhete de Identidade 

 

A - Parâmetros para a elaboração do Relatório Crítico 
1. Introdução (aspetos teóricos acerca da importância deste tema para a valorização pessoal e/ou profissional) 
2. Razão da inscrição / expectativas 
3. Descrição das atividades em que participou (Data, Local e Temas abordados) 
4. Metodologia(s) seguida(s) e sua adequação [Sessões plenárias; Visitas de estudo Mesa(s) redonda(s), Trabalho em grupo, 

Oficinas de trabalho (workshops)] 
5. Materiais de apoio / documentação 
6. Satisfação das expectativas 
7. Sugestões para próximas realizações 
8. Conclusão / apreciação global 
B - Parâmetros do “Paper”- recensão crítica  
1. Introdução (razões da escolha do tema) 
2. Enquadramento Teórico 
3. Análise metodológica sobre o tema 
4. Validação científica baseada nos autores que estudaram o tema 
5. Conclusões  
6. Bibliografia 
 

 Relatório com 6 a 10 páginas de texto (8 a 15 mil caracteres, podendo conter anexos ou fotografias) em suporte papel ou 
informático a entregar ou enviar para a Associação de Professores de Geografia, cfpor@netcabo.pt ou aprofgeo@gmail.com 
no prazo máximo de 30 dias, sem o que não poderá ser passado o Certificado de Creditação. 

 

 
A Diretora do Centro de Formação 

         
      (Maria Helena Magro) 

mailto:cfpor@netcabo.pt
mailto:aprofgeo@gmail.com

