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1) Enquadramento 
 

O presente plano de ação surge na sequência das infrações que se continuam a 

verificar na principal linha de água do Concelho de Guimarães, prejudicando não só o 

ambiente, a biodiversidade dos ecossistemas e as principais atividades económicas, mas 

também colocando em causa a principal captação para o abastecimento de água potável para 

a população vimaranense. 

 

As descargas que se têm verificado, pelos mais diversos motivos, sempre 

negligentes, devem preocupar as principais entidades competentes e devem unir todos em 

torno de um objetivo comum. 

 

Atualmente, depois de enormes investimentos por parte de variadas entidades, 

constata-se que foram dados grandes avanços na despoluição do rio Ave, saindo por isso 

reforçado este esforço conjunto, de modo a não permitir que infrações pontuais e 

imprevisíveis coloquem em causa todo esse trabalho. 

 

A Câmara Municipal de Guimarães, pela gestão de proximidade com o território e as 

populações, não podia continuar a deixar passar em claro os atentados ambientais que têm 

sido cometidos e numa atitude proactiva, atenta e responsável, tomou as diligências 

necessárias para se iniciar um processo de coordenação de esforços, reunindo todas as 

entidades competentes, ligadas direta ou indiretamente aos recursos hídricos. 

Conclui-se, também, que o processo contraordenacional é muito lento e por vezes 

inconsequente, pairando um clima de impunidade, apesar dos autos que são levantados, na 

difícil ação fiscalizadora. Por outro lado, nalguns casos, foi dado conhecimento que existem 

problemas de dimensionamento de algumas estruturas e que por isso, com o aumento de 

pluviosidade acontecem descargas para o rio, involuntariamente, para além da falta de 

manutenção de alguns coletores. 

 

Guimarães, tendo como prioridade a promoção de políticas ambientais e do 

desenvolvimento sustentável, visando um elevado nível de consciencialização ambiental, um 

eficiente metabolismo urbano, o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos, assim como a 

proteção dos recursos naturais, consubstanciado na candidatura da Capital Verde Europeia, 

agiu em conformidade. 
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Neste sentido, foi entendimento de todas as entidades reunidas, levar a cabo um 

plano de ação que defina: 

• um modelo de concertação de meios e de coordenação de esforços; 

• os procedimentos a ter em conta, considerando as competências de cada 

entidade; 

• a interação entre entidades (comunicação transversal e integrada). 
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2) Breve caracterização do rio Ave 
 

Guimarães tem, atualmente, 48 

Freguesias, nas quais vivem os 158 124 

habitantes (censos 2011), numa área de 240 

km2, inserida na bacia hidrográfica do ave. 

O concelho de Guimarães integra-se 

na sua totalidade na sub-bacia hidrográfica 

do Ave, que possui uma área total de 1391 

Km2 e que abrange 19 municípios. São eles, 

Barcelos, Braga, Cabeceiras de Basto, 

Celorico de Basto, Fafe, Felgueiras, 

Guimarães, Lousada, Maia, Montalegre, 

Paços de Ferreira, Póvoa de Lanhoso, Póvoa 

de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Vieira do 

Minho, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão e Vizela. Esta é limitada a norte pela bacia 

do Cávado, a leste pela bacia do Douro e a sul pelas bacias do Leça e do Douro. 

Guimarães é um território tradicionalmente minhoto, atravessado por centenas de 

linhas de água, sendo as mais representativas o rio Ave, o rio Selho e o rio Vizela. 

 

O rio Ave 
O rio Ave é um rio com uma extensão de cerca de 90 km, cuja nascente se situa na 

Serra da Cabreira, numa altitude de 1260 metros, até à foz em Vila do Conde. O rio Ave 

recebe águas de um conjunto grande de rios ou ribeiros, desde o Cabreiro, Caniçado e 

Falperra, aos rios Vizela, Selho, Pele, Pelhe e Este, sendo os seus maiores afluentes o rio 

Este, que drena uma área de 247 km2 e o rio Vizela, que drena uma área de 342 km2.  

O rio Ave atravessa 7 concelhos, sendo Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, 

Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso, Trofa e Vila do Conde. 

O escoamento anual na foz do rio Ave é, em média, de 1249 hm3. Estima-se que a 

bacia hidrográfica do rio Ave apresente uma capacidade total de armazenamento de recursos 

hídricos na ordem dos 100 hm3, em regime regularizado. 

As principais barragens do rio Ave são a de Guilhofrei (Ermal), com a capacidade 

útil de 21 hm3, e a das Andorinhas. 

Em Guimarães o rio Ave tem uma extensão de cerca de 30 km (1/3 do total da sua 

extensão), passando por 13 Freguesias, sendo UF Briteiros St. Estevão e Donim, UF Souto 
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St.ª Maria, Souto S. Salvador e Gondomar, Barco, Prazins St.ª Eufémia, Caldelas, Ponte, UF 

de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente, Brito, Silvares, Selho S. Jorge, Ronfe, Gondar e 

Serzedelo. 

Entre a nascente e o Concelho de Guimarães, o rio Ave tem uma extensão de cerca 

de 31Km, pelo que se torna essencial o alargamento da fiscalização a montante de 

Guimarães, por forma a otimizar os resultados do presente Plano de Ação. 

Esta linha de água é a principal fonte de captação de água potável para o Concelho 

de Guimarães, num total de 13 hm3 por ano. 

O rio Ave é atravessado, ao longo das suas margens, por centenas de pontes, algumas 

delas são patrimónios únicos de elevado valor arquitetónico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A despoluição 
A despoluição e limpeza de linhas de água, é uma tarefa que tem ocupado a 

humanidade e biliões nos orçamentos dos estados. A poluição, provocada na sua totalidade 

por ação do Homem, através da emissão de efluentes industriais e domésticos, é 

caracterizado como um dos maiores atentados à saúde pública e ao ambiente. Por outro lado, 

há um conjunto de fontes de poluição difusa, nomeadamente relacionados com a atividade 

agrícola e pecuária, como é o uso de fertilizantes, uso de pesticidas, más práticas de regadio, 

drenagem de efluentes de suiniculturas, aviários e boviniculturas, criação de animais não 

estabulados, bem como o arrastamento e lixiviação de cinzas e a erosão dos solos resultante 

dos incêndios florestais e das queimadas. 

Falar de despoluição de rios é lembrar o rio Tamisa, em Londres, uma das maiores 

ações de despoluição de um rio, mais bem-sucedida, apesar de ser uma ação interminável. 
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Uma operação que dura desde 1858, apesar deste rio deixar de ter sido considerado potável 

em 1610, onde ocorriam mesmo mortes de cólera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de despoluição do rio Ave vem desde a década de 70, apesar de iniciar a 

sua implementação na década de 80. Um processo com mais de 40 anos e mais 500 milhões 

de euros de investimento e que tem apresentado bastantes melhorias e desenvolvimentos, 

com resultados visíveis desde há uma década para cá. É por isso essencial, que num 

processo destes, com o esforço de muitas entidades e com tanto investimento do erário 

público, a pouco de concretizar o principal objetivo, que não se permita regredir e que se 

corrija no essencial o que neste momento prejudica esta trajetória.  

 

Apesar disso, a Região do Ave, pela sua forte componente industrial e pela sua 

componente agrícola e pecuária caracterizada essencialmente pelo minifúndio, esteve ao 

longo de décadas de costas viradas para a sua maior riqueza, a água. 
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Fonte: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça 

 

É graças a este elemento rico que gravitaram e gravitam os principais setores 

industriais como os têxteis, os curtumes, as explorações de minerais a céu aberto, bem como 

o setor agrícola, entre outros setores. Hoje em dia, não é apenas uma questão de exploração 

económica, mas é essencialmente uma questão de sustentabilidade e de defesa e preservação 

do ambiente, assumindo a responsabilidade de garantir o bem-estar da população e das 

gerações vindouras. 

Passados todos estes anos, numa época em que já não é admissível a poluição das 

linhas de água e em que existem investimentos de milhões de euros na construção de 

infraestruturas básicas de redes de abastecimento de água, saneamento e tratamento, 

continuam a verificar-se descargas nalgumas linhas de água do concelho de Guimarães, 

nomeadamente no rio Ave.  
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3) Objetivo 
 

O presente plano de ação tem como objetivo principal combater a poluição no Rio 

Ave, através de uma ação eficiente e concertada das entidades competentes e com uma ação 

vigilante e consequente de todos, a fim de concretizar a missão de despoluição do rio. 

 

Em termos de objetivos específicos o presente plano de ação deverá: 

• Promover a garantia de captação de água para o concelho, sem colocar em 

causa a saúde pública e o bem-estar das populações; 

• Defender o rio Ave de descargas de efluentes, voluntárias ou involuntárias, 

numa lógica de defesa do ambiente e da sua sustentabilidade e 

biodiversidade; 

• Garantir o sucesso do investimento realizado ao longo dos anos para a 

despoluição do rio Ave e para a boa qualidade da água; 

• Promover, junto dos cidadãos, a realização das ligações aos sistemas de 

tratamento; 

• Promover atitudes cívicas e ambientalmente responsáveis, condenando 

socialmente as atitudes e as entidades prevaricadoras. 
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4) Stakeholders 
No mapa abaixo, listam-se todas as entidades ligadas direta e indiretamente aos 

recursos hídricos, considerando o aspeto específico e central, o rio Ave, com uma breve 

descrição das suas competências, organizando por níveis de intervenção. 

 
Designação Âmbito Descrição/Competências 

APA – Agência Portuguesa do 

Ambiente (ex-ARHNorte) 

Nacional/ 

Regional 

Autoridade Nacional da Água. Principal Instituição 

governamental com a função de gestão e fiscalização das 

bacias e regiões hidrográficas, bem como monitorização 

dos recursos hídricos. Aplicar e fazer cumprir a legislação 

em vigor no que respeita à água. 

ASAE – Autoridade de 

Segurança Alimentar e 

Económica 

Nacional 

Órgão de Policia Criminal, responsável pela disciplina do 

exercício das atividades económicas e pela sua 

fiscalização. Autoridade administrativa nacional 

especializada no âmbito da segurança alimentar e da 

fiscalização económica. Aplicar as respetivas ações 

coercivas em caso de infrações. 

Ministério Público Nacional 

Ao Ministério Público compete representar o Estado e 

defender os interesses que a lei determinar, bem como, nos 

termos da lei, participar na execução da política criminal 

definida pelos órgãos de soberania, exercer a ação penal 

orientada pelo princípio da legalidade e defender a 

legalidade democrática. 

IGAMOT – Inspeção-Geral da 

Agricultura, do Mar, do 

Ambiente e do Ordenamento 

do Território 

Nacional 

Órgão de Policia Criminal Ambiental que tem as seguintes 

área de intervenção Controlo e inspeção das atividades 

com incidência ambiental; Avaliação e acompanhamento 

do ordenamento do território; Sistema contraordenacional 

ambiental; entre outras. 

Direção Regional da 

Economia 
Regional 

Entidade regional que tem como responsabilidade 

assegurar os serviços de licenciamento, fiscalização e 

controlo metrológico no âmbito da atividade industrial, da 

atividade de pesquisa e exploração de massas minerais, do 

comércio e dos serviços, do turismo e da energia. 

CCDRn  Regional 

Autoridade regional para o licenciamento na área 

ambiental, controlo e monitorização, dos resíduos, ar e 

ruído, bem como para a urbanização e edificação. Aplicar 

e fazer cumprir a legislação correspondente, através de 

fiscalização. 

SEPNA - GNR Regional/ Local 
Força de segurança de natureza militar, com a função de 

zelar pelo cumprimento das disposições legais e 
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regulamentares referentes a conservação e proteção da 

natureza e do ambiente, dos recursos hídricos, dos solos e 

da riqueza cinegética, piscícola, florestal ou outra, 

previstas na legislação ambiental, bem como investigar e 

reprimir os respetivos ilícitos. 

DRAPN – Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do 

Norte 

Regional 

Entidade Regional responsável pelo licenciamento da 

atividade agropecuária e pela aplicação do plano de gestão 

de efluentes pecuários.  

Águas do Noroeste Regional 

Entidade responsável pela concessão da exploração e 

gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de 

água e de saneamento de águas residuais ao nível regional, 

que presta serviços simultaneamente aos municípios e aos 

clientes finais. 

TRATAVE Regional 

Concessionária da exploração e gestão do Sistema 

Integrado de Despoluição do Vale do Ave (SIDVA), 

serviço público de drenagem, depuração e destino final das 

águas residuais dos municípios de Guimarães, Santo Tirso, 

Trofa, Vila Nova de Famalicão e Vizela e de cerca de 390 

empresas do vale do Ave. 

RESINORTE Regional 

Entidade regional responsável pela exploração e gestão do 

sistema multimunicipal de triagem, recolha, valorização e 

tratamento de resíduos sólidos urbanos. 

VIMÁGUA Local 

Entidade responsável pela gestão e exploração dos 

sistemas públicos de captação, tratamento e distribuição de 

água para consumo público e de drenagem de águas 

residuais na área dos municípios de Guimarães e Vizela. 

CMG - Câmara Municipal de 

Guimarães 
Local 

Administração local que tem a função de definir e executar 

políticas tendo em vista a defesa dos interesses e satisfação 

das necessidades da população local. Cabe-lhe promover o 

desenvolvimento do município em todas as áreas da vida, 

nomeadamente no ambiente, saneamento básico, 

ordenamento do território e urbanismo, abastecimento 

público e proteção civil.  

Juntas de Freguesia Local 

Órgão autárquico de proximidade com as populações e 

com o território, que tem como função a satisfação direta e 

representação dos legítimos interesses e diretos da 

comunidade. 

Indústrias Local 

Pessoas coletivas, empresas transformadoras, cujo 

resultado, para além do produto, produzem resíduos e 

efluentes e como tal devem ser licenciados, manter as suas 

condições legais de laboração e cumprir com a legislação. 
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Clientes dos sistemas de tratamento. 

Agropecuárias Local 

Explorações agrícolas e pecuárias, de dimensão industrial 

ou minifúndio, consumidoras de químicos e produtoras de 

resíduos e efluentes nocivos à saúde pública, que devem 

funcionar mediante o licenciamento e a legislação em 

vigor. Clientes dos sistemas de tratamento. 

Domésticos Local 

Pessoas singulares (agregados familiares), consumidores 

do sistema de abastecimento de água e saneamento, cujos 

consumos são de ordem doméstica, Clientes dos sistemas 

de tratamento. 

Proprietários Local 

Entidades particulares ou públicas, pessoas singulares ou 

coletivas, proprietárias de terrenos junto à linha de água e 

que têm como responsabilidade assumir a respetiva 

limpeza. 

Cidadãos Local 

Pessoas individuais, residentes ou visitantes do Concelho, 

que devem assumir uma atitude cívica perante o ambiente, 

de respeito perante a sociedade e de solidariedade perante 

os outros. Assumir uma atitude proactiva de denúncia de 

infrações e assumir uma condenação social a atos de 

prevaricação. 

 

Considerando as competências e as funções de cada stakeholder acima listado, 

propõe-se uma organização por níveis de atuação, em termos de ação direta, a fim de 

compreender melhor a ação a desenvolver por cada um. 

 

Nível I 

Entidades diretamente ligadas ao 

licenciamento, à fiscalização, 

monitorização, vigilância, gestão e 

exploração do recurso hídrico e das 

atividades económicas. 

APA; ASAE; IGAMOT; 

CCDRn; SEPNA; DRE; 

DRAPn; Águas do 

Noroeste; Vimágua; 

Tratave; Resinorte; 
   

Nível II 

Entidades indiretamente ligadas ao 

licenciamento e à fiscalização do recurso 

hídrico e das atividades económicas, mas 

que assumem um papel preponderante na 

identificação de situações irregulares. Por 

outro lado, são entidades que assumem um 

papel direto de vigilância e limpeza da linha 

CMG; Juntas de Freguesia; 

Proprietários; 
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de água. 
   

Nível III 

Entidades, empresas e pessoas que estejam 

na base da exploração do recurso hídrico e 

no topo da emissão de resíduos e efluentes, 

que deverão ter o devido destino para os 

sistemas de tratamento e que deverão 

exercer a sua atividade devidamente 

licenciada e manter os pressupostos legais.  

Pessoas que poderão e deverão denunciar 

descargas a serem efetuadas. 

Empresas; Industrias; 

Explorações; 

Agropecuárias; 

Consumidores Domésticos; 

Cidadãos. 

 

Em termos de coordenação, apresenta-se o seguinte diagrama que pretende 

demonstrar a forma possível de concertação de esforços na missão de despoluição do rio 

Ave: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível	  I	  

Nível	  II	  

Nível	  III	  

COORDENAÇÃO	  

COMUNICAÇÂO	  
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Neste procedimento apresenta-se uma solução que passa por estipular uma 

coordenação com missão de acompanhamento. A proposta para esta coordenação é a APA 

(ARHNorte) – Agência Portuguesa do Ambiente do Norte, que concentra a informação das 

ações a serem levadas a cabo pelas entidades do nível I, que por sua vez deverão comunicar 

o desenvolvimento das ações à coordenação (APA). 

A coordenação organiza e trata a informação recebida, que mediante as situações 

direciona o assunto para as respetivas entidades competentes. 

As entidades de nível I atuam no âmbito das suas competências sobre as entidades do 

nível III, com eventual recurso  de solicitação de informação às entidades do nível II, em 

função da matéria.  
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5) Ações 
 

Identificados que estão todos os intervenientes e considerando a organização 

proposta e os objetivos traçados, propõe-se que o plano de ação assente das seguintes ações 

e decisões: 

 

 Descrição Responsáveis 

A 

Realizar um mapeamento das situações mais problemáticas, com 

levantamento de toda a informação necessária para a realização 

de um ponto de situação atual. 

APA; Águas do 

Noroeste; Vimágua; 

Resinorte; SEPNA. 

B 

Identificar e apresentar propostas que impliquem 

redimensionamento de infraestruturas e investimentos de 

elevada dimensão, com uma melhor localização face às estações 

de tratamento e de captação de água. 

Águas do Noroeste; 

Resinorte; Vimágua; 

Tratave. 

C 

Corrigir os problemas de menor dimensão e ação direta, 

relacionados com ligações, intercetores e de drenagem de 

efluentes, com uma melhor localização face às estações de 

tratamento e de captação de água. 

Águas do Noroeste; 

Vimágua; APA 

D 

Verificar junto de todos as empresas, indústrias transformadoras, 

as condições de licenciamento e de laboração e que impliquem a 

descarga de efluentes para o rio Ave. 

APA; IGAMOT; 

DRE;  SEPNA; 

CCDRn; 

E 

Verificar junto de todas as empresas e explorações 

agropecuárias, as condições de licenciamento e de laboração e 

que impliquem a descarga de efluentes para o rio Ave. 

APA; IGAMOT; 

DRAPN; SEPNA; 

CCDRn; 

F 

Avaliar da possibilidade de ser atribuída prioridade aos 

processos contraordenacionais  que sejam instaurados e que 

digam respeito ao território da Bacia do Ave. 

APA; IGAMOT; 

ASAE; SEPNA. 

G 

Aumentar a ação de vigilância e monitorização do rio Ave, com 

a realização de rondas, nomeadamente junto às industrias em 

período de queda de chuva. 

APA; SEPNA; 

CMG. 

H 

Divulgar e concentrar as chamadas no número da linha do 

ambiente, para que sejam rapidamente comunicadas as infrações 

a decorrer no momento. 

CMG; Vimágua; 

Juntas de Freguesia; 

Cidadãos 

I Coordenar entre as autoridades e as forças de segurança, sempre APA; ASAE; DRE; 
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que possível, ações de fiscalização conjuntas. DRAPN; SEPNA. 

J 
Realizar e dar visibilidade às análises da qualidade da água do 

rio Ave. 
Vimágua; CMG 

K 

Realizar uma ação de campanha de sensibilização e 

comunicação junto de toda a população, com a mensagem clara 

de defesa do rio Ave – O Ave é de todos. 

CMG; APA; 

Vimágua 

L 

Proceder à realização de limpeza da linha de água, com 

desobstrução conforme normas estabelecidas, salvaguardando os 

respetivos ecossistemas. 

APA; CMG; 

Vimágua; Juntas de 

Freguesia; 

Proprietários. 

M 

Preparar projetos para candidaturas a financiamento comunitário 

tendo como elemento comum o rio Ave, margens ribeirinhas e a 

água. 

CMG; Vimágua; 

Águas do Noroeste. 

 

Considerando a objetividade de algumas ações apresenta-se abaixo as mais 
específicas, dentro de cada uma acima listada: 
 
A. Realizar um mapeamento das situações mais problemáticas, com 
levantamento de toda a informação necessária para a realização de um ponto 
de situação atual. Exemplos: 
 

1. ETAR de Santo Emilião: 
 

o Garantir o escoamento do caudal tratado na ETAR de Sto. Emilião da 
Águas do Noroeste a jusante da ETA de Sta. Eufémia de Prazins. 
 

2. ETAR de Porto de Ave: 
 

o Verificar o seu correto funcionamento. 
 

3. Aterro de Gonça – da responsabilidade da Resinorte: 
 

o Impedir totalmente a descarga dos lixiviados do aterro de Gonça nas 
linhas de água, mesmo em períodos de maior pluviosidade.  

o Realizar manutenção, limpeza e desobstrução de coletores e 
intercetores do aterro. 

o Envio do Relatório sobre a selagem do aterro. 
o Envio do plano de encaminhamento dos lixiviados. 

 
4. Ponto de situação a montante do Concelho de Guimarães: 

 
o Verificar os principais focos de poluição e situações mais 

problemáticas a montante do Concelho, ao longo do Rio Ave. 
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o Incentivar os Municípios a montante a tomar medidas e resoluções 
proactivas de combate à poluição do Rio Ave. 

 
B. Identificar e apresentar propostas que impliquem redimensionamento de 
infraestruturas e investimentos de elevada dimensão. 
 

5. Duplicação urgente do interceptor do Ave (Donim / Prazins St.ª Eufémia) – 
da responsabilidade das Águas do Noroeste.  
 

O troço de drenagem de águas residuais em alta do Intercetor do Ave, implantado 
ao longo das margens do Rio Ave, entre a Freguesia de Donim (junto à ponte) e até 
à ponte das Caldas das Taipas, na EN101, numa extensão de cerca de 8,0 Km, 
encontra-se com a sua capacidade esgotada. O volume de caudais de águas 
residuais e pluviais afluentes, originam a frequente entrada em carga do intercetor, 
sempre que aumentam os níveis de precipitação, originando descargas de águas 
residuais no Rio Ave. 
 

• Ações a desenvolver: 
 

o Desenvolver uma solução a implementar com a maior brevidade 
possível, de forma a ter um impacte positivo na exploração das 
infraestruturas existentes e a construir, reforçando a capacidade de 
transporte dos caudais domésticos e industriais, assim como, dos 
lixiviados provenientes do aterro sanitário de Gonça. 
• Solução a estudar em conjunto: Águas Noroeste/Vimágua/SMAS 

Póvoa de Lanhoso; 
• Atender no estudo a realizar, à construção do intercetor na 

margem direita do Rio Ave, desde a proximidade da Ponte em 
Donim até ao local onde há a passagem do intercetor existente, da 
margem esquerda para a margem direita (Freguesia de Sto. 
Estevão de Briteiros/ perto da Rua da Fraga), mantendo o 
intercetor existente na margem esquerda. 

 
 

6. Delimitação dos perímetros de proteção das captações de águas de Prazins 
St.ª Eufémia e Gondomar, no rio Ave. 

 
Com base no documento realizado pela VIMÁGUA, que tem por objetivo propor a 
demarcação espacial de zonas de proteção para as captações de água superficiais 
de Prazins St.ª Eufémia e Gondomar, localizadas no rio Ave, com base nos estudos 
técnicos desenvolvidos. 
 

• Ação a desenvolver: 
 

o  Aprovação da delimitação dos perímetros, de forma a permitir: 
• Reduzir, tanto quanto for técnica e economicamente razoável do 

ponto de vista da probabilidade e do impacte, o risco de 
contaminação das origens de água e garantir, com segurança, que 
a qualidade da água para consumo humano e para outros usos 
consumptivos ligados às atividades económicas locais, não será 
afetada.  
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• Definir as atividades interditas na zona de proteção imediata e os 
critérios a atender no estabelecimento das interdições ou 
condicionantes para a zona de proteção alargada, garantindo-se 
assim o cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de 
Agosto, que transpõe para o direito interno a Diretiva 98/83/CE, de 
3 de Novembro relativa à qualidade da água para consumo 
humano. 

• Permitir a criação de sistemas de aviso e alerta em situações de 
poluição acidental 

 
7. Envio de um estudo sobre os principais problemas existentes relacionados 

com caudais, de forma a resolver o problema de descargas diretas de 
saneamento em alta no rio Ave, nomeadamente em períodos de maior 
pluviosidade. (responsabilidade Águas do Noroeste). 

 
 
C. Corrigir os problemas de menor dimensão e ação direta, relacionados com 
ligações, intercetores e de drenagem de efluentes. 
 

8. Implementação de medidas para detecção de ligações indevidas:  
 
A ocorrência de afluências pluviais indevidas e de caudais de infiltração prejudicam 
o desempenho dos sistemas de drenagem, tendo como efeito a sobrecarga 
hidráulica e consequente extravasamento dos sistemas 
 

• Ações a desenvolver: 
o Continuar o processo de verificação de ligação de águas residuais de 

todos os prédios, de modo a verificar se estes têm ligações de águas 
pluviais indevidas. 

o Agendar vistorias aos prédios que, situando-se em zonas próximas do 
Rio Ave, não desenvolvam actividades referidas nas alíneas D) e E) e 
não sejam servidos por rede de saneamento, com o objectivo de 
verificar as condições em que está a ser efectuada  a drenagem de 
águas residuais e determinar as correcções que se revelem 
necessárias (a efectuar pelas vistorias administrativas - Departamento 
de Polícia Municipal). 

o Continuar as ações de despoluição das linhas de água, cujo objetivo é 
a eliminação dos focos de poluição, promovendo a efetiva ligação dos 
efluentes residuais domésticos à rede pública de saneamento.  

o Implementação de medidas conjuntas com a Câmara Municipal de 
Guimarães, de forma a permitir suprimir caixas unitárias. 

o Aprofundamento do conhecimento e informação das infraestruturas 
das redes de águas residuais e das pluviais. 

o Atuação das Autoridades competentes sobre todas as entidades que 
provocam focos de poluição. 

o Incentivar os consumidores domésticos a realizar a sua ligação de 
saneamento. 
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9. Proceder à manutenção, limpeza e desobstrução de coletores de efluentes e 
lixiviados. 
 

Ao longo do sistema de tratamento, que tem como função realizar a recolha de efluentes e 
lixiviados, existem caixas, coletores e intercetores que têm necessidade de serem limpos e 
desobstruídos, a fim de exercerem a função para a qual foram dimensionados, sob pena de 
colapsarem em períodos de grande pluviosidade. 
 
D. Verificar junto de todos as empresas, indústrias 
transformadoras, as condições de licenciamento e de laboração e 
que impliquem a descarga de efluentes para o rio Ave. 
 

10. Deve-se igualmente prever a determinação das medidas correctivas que se revelem 
necessárias para que as acividades em causa cumpram a lei, especialmente no que 
concerne aos efluentes, fixando-se prazo adequado para o efeito; 

11. Findo o referido prazo, verificar o cumprimento dessas medidas. 
 

 
E. Verificar junto de todas as empresas e explorações 
agropecuárias, as condições de licenciamento e de laboração e que 
impliquem a descarga de efluentes para o rio Ave. 
 

12. Deve-se igualmente prever a determinação das medidas correctivas que se revelem 
necessárias para que as acividades em causa cumpram a lei, especialmente no que 
concerne aos efluentes, fixando-se prazo adequado para o efeito; 

13. Findo o referido prazo, verificar o cumprimento dessas medidas. 
14. Dadas as centenas de explorações agropecuárias existentes, principalmente de classe 

III (muito pequenas), que não têm obrigação de apresentar um plano de efluentes 
pecuárias, seria pertinente ter uma identificação com georeferenciação de todas as 
explorações. 
 

 
F. Avaliar da possibilidade de ser atribuída prioridade aos processos 
contraordenacionais  que sejam instaurados e que digam respeito ao território 
da Bacia do Ave. 
 

15. Provar o crime ambiental para depois dar sequência e atuar como crime de 
desobediência; 

16. Determinar medidas cautelares, caso se verifique incumprimento daquelas e 
acionar  meios coercivos. 

 
 
H. Divulgar e concentrar as chamadas no número da linha do ambiente, para 
que sejam rapidamente comunicadas as infrações a decorrer no momento. 
 

17. Comunicação e denúncia das infrações cometidas, logo que detetadas.  
 
Dar um sinal efetivo de determinação de combate à poluição. 
Este passo, passa por divulgar juntos dos Presidentes de Junta  de Freguesia os 
contactos do SEPNA GNR e solicitar que passem a mensagem para fazer chegar 
as denuncias que assistirem.  
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253 422 575 – GNR GMR 
961 194 273 – SEPNA GNR GMR 
808 200 520 – Linha SOS Ambiente 
Formulário On-Line – SOS Ambiente 
 
LINHA SOS AMBIENTE E TERRITÓRIO: 808 200 520 
A Guarda Nacional Republicana dá especial preponderância à preservação da 
natureza, ambiente e recursos naturais, sendo por isso uma das suas atribuições.  
Neste sentido, foi criada em julho de 2002 a “Linha SOS Ambiente e Território”, a 
qual tem vindo a potenciar uma ação centralizada do tratamento e resposta no que 
concerne às questões ambientais. Com a criação desta Linha, todos os cidadãos 
têm a possibilidade de exercer o direito de denunciar situações que possam violar a 
Legislação Ambiental e Animal, através do número azul 808 200 520 e do sistema 
de denúncia “SOS Ambiente ON-LINE” (http://goo.gl/1zRBfA), disponíveis 24 
horas/dia. 
Face à abrangente capacidade de intervenção, fiscalização e investigação 
ambiental a nível nacional por parte do Serviço da Proteção da Natureza e do 
Ambiente (SEPNA) todas as solicitações que cheguem à Linha SOS Ambiente e 
Território são imediatamente encaminhadas para uma equipa SEPNA, da respetiva 
área onde ocorre a situação. Para a Linha SOS e para as equipas SEPNA 
contactadas, importa que as denúncias sejam feitas com o maior rigor e indicação 
correta do local, de modo a serem o mais rapidamente resolvidas e tratadas. 
 

 
 
 
J. Realizar e dar visibilidade às análises da qualidade da água do rio Ave, com 
frequência diária. 
 

18. Monitorização da qualidade da água, desde a entrada do Rio Ave no 
Concelho de Guimarães até à ETA de Prazins St.ª Eufémia. 
 
Ações a desenvolver: 
 

o  Recolhas de água periódicas para análise dos seguintes parâmetros: 
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• Bactérias coliformes 
• Enterococos 
• Temperatura 
• Turvação 
• Condutividade 
• Sólidos Suspensos Totais (SST) 
• Sólidos Dissolvidos Totais(SDT) 
• Compostos de Azoto: Amónia; Nitratos; Nitritos; Azoto orgânico 

(Azoto Kjeldahl) 
• Compostos de Fósforo: Ortofosfato; Fósforo Total 
• CQO - carência química de oxigénio 
• CBO5 – carência bioquímica de oxigénio 

Biodegradabilidade da Matéria Orgânica (razão CBO5/CQO) 
 

o Implementação de uma estação de monitorização e alerta da 
qualidade da água do rio Ave. 

 
 
K. Realizar uma ação de campanha de sensibilização e comunicação junto de 
toda a população, com a mensagem clara de defesa do rio Ave – O Ave é de 
todos. 
 

19. Desenvolver e conceptualizar uma campanha de sensibilização e 
consciencialização sobre o Rio Ave.  

 
• Ações a desenvolver: 

o Realizar um livro sobre o rio Ave e a sua relação com Guimarães e a 
população, com os dados históricos de todo o processo de investimentos e 
desenvolvimento da despoluição do rio. 

o Mensagens positivas sobre o Rio Ave e sobre a Água a ser divulgadas em 
sites, redes sociais e outdoors. 

o Mensagens de condenação social às ações e atitudes poluidoras do 
Rio Ave. 

o Sensibilizar os Municípios a montante a ter uma ação proactiva no combate à 
poluição do Rio Ave. 

o Incentivar os consumidores domésticos a realizar a sua ligação de 
saneamento. 

 
 
L. Proceder à realização de limpeza da linha de água, com desobstrução 
conforme normas estabelecidas, salvaguardando os respetivos ecossistemas. 
 

• Ações a desenvolver: 
o A Vimágua fará a limpeza no trecho do rio confrontante com as 

captações de Prazins e Gondomar/Bioso; 
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6) Conclusão 
 

Considerando a ação que pode ser desenvolvida por todos, numa lógica de 

entendimento, numa saudável relação institucional e de partilha de responsabilidades, para 

alcançar um objetivo comum, entende-se que este plano de ação será bem-sucedido e eficaz.  

Por muitos milhões de investimento que tenham sido feitos e que se continuem a 

executar, nunca seremos bem-sucedidos se não forem todos envolvidos, desde os decisores 

políticos à população e se não se criarem condições para mudarem comportamentos e 

atitudes, algumas delas enraizadas culturalmente. 

É por isso essencial ressalvar a importância do rio Ave, mas também do papel e a 

responsabilidade das entidades que gerem e exploram o recurso hídrico. 

O rio Ave é importante não só para a economia, mas fundamentalmente para o 

ambiente, para a saúde pública e acima de tudo pela valorização do elemento água para as 

gerações vindouras. Um tesouro preservar.   

 

 

 

 

 

 


