
Os rios e ribeiros, assim como as suas margens e galerias ripícolas são 

zonas naturais privilegiadas que suportam uma grande biodiversidade. 

Prestam também inúmeros serviços às populações, tais como o 

fornecimento de água e de alimentos, a melhoria da qualidade do ar e a 

mitigação de extremos climáticos. Contribuem ainda para a estética nas 

cidades e constituem áreas naturais que podem ser usadas para lazer, 

desporto, educação ambiental ou mera contemplação.

No entanto, nas cidades estas zonas necessitam de uma atenção 

especial na sua manutenção de forma a preservar e valorizar o 

ecossistema, mantendo o seu enquadramento e usos no contexto 

urbano. Além disso, muitos rios e ribeiros encontram-se já 

significativamente alterados e impactados sendo necessário proceder à 

sua reabilitação.

Este webinar destina-se assim a transmitir os conceitos ecológicos mais 

importantes e as melhores práticas na gestão e recuperação das zonas 

ribeirinhas, de forma clara e com exemplos práticos. 

Participação gratuita, mas inscrição obrigatória no link.

WEBINAR
RESTAURO E GESTÃO DE ZONAS RIBEIRINHAS

23 de Junho de 202114h - 17h Online

14h00 - Zonas ribeirinhas: o que são e a sua 
importância 
Maria João Feio e Verónica Ferreira
PROAQUA – Associação para a Promoção do 
Conhecimento em Ecologia Aquática,
MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente
Universidade de Coimbra

14h30 - A vegetação ribeirinha: conhecer para 
preservar e restaurar 
Francisca Aguiar
CEF – Centro de Estudos Florestais Instituto 
Superior de Agronomia
Universidade de Lisboa

15h45 - Engenharia Natural na requalificação de 
zonas ribeirinhas e promoção da biodiversidade
Rui Cortes
CITAB – Centro de Investigação e Tecnologias 
Agroambientais e Biológicas
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Público-alvo: gestores e técnicos com incumbências na 
gestão das linhas de água, proprietários de terreno 
contíguos a linhas de água, alunos de licenciaturas ligadas 
ao ambiente, cidadãos interessados no tema

Participação gratuita, mas inscrição obrigatória para 
posterior envio de link para acesso ao Zoom

https://cutt.ly/kbbp6ku
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