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Assinala-se amanhã o Dia Mundial dos Peixes Migradores
Assinala-se amanhã, 21 de maio, o Dia Mundial dos Peixes Migradores. Sob o lema Ligando Peixes, Rios
e Pessoas, a efeméride visa sensibilizar as populações para a importância da preservação dos rios, com
particular destaque para os peixes migradores e os seus requisitos ambientais.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), enquanto autoridade nacional da água, associa-se a esta
iniciativa, promovendo sessões de divulgação de projetos que tem implementado e que demonstram as
boas práticas relacionadas com a reposição da conectividade fluvial, de modo a garantir a livre
circulação dos peixes nos rios e, desta forma, manter as populações piscícolas saudáveis e viáveis.
Uma das sessões a realizar é a abertura ao público, durante todo o dia, da Passagem Para Peixes de
Coimbra (PPPeixes – Coimbra), importante equipamento construído em 2011 no Açude Ponte de
Coimbra, que permite a migração no rio Mondego das principais espécies de peixes aí ocorrentes,
contribuindo para a sua conservação e para a sustentabilidade da sua exploração. Com um investimento
global de cerca de 3 milhões de euros, a maior parte ao abrigo de financiamento comunitário, a
estrutura possui um edifício com uma janela de visualização, através da qual é possível observar o
interior da passagem e parte do percurso por onde passaram já vários milhões de peixes, em ambos os
sentidos.
Tendo em vista o aproveitamento pleno das potencialidades deste recurso, do ponto de monitorização
ambiental e pedagógico, foi celebrado um protocolo com a Universidade de Évora, que implicou um
investimento adicional na ordem dos 300.000€, cujos resultados obtidos permitem já confirmar que só
entre 2013 e 2014 passaram mais de três milhões de peixes.
Visitas guiadas a outras passagens para peixes do tipo naturalizadas, localizadas entre a foz do Mondego
e a central hidroelétrica de Penacova, numa extensão de 60 km, são outras das iniciativas que integram
o programa, que pode ser consultado aqui, e para as quais é necessária inscrição prévia.
Associa-se a estas comemorações o Secretário de Estado do Ambiente.
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