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AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE CRIA 

GRUPO DE TRABALHO PARA O RIO PAIVA 

 
 

 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) promoveu, no dia 23 de julho de 2021, uma reunião de 

trabalho dedicada à bacia hidrográfica do rio Paiva, classificado como Sítio de Importância 

Comunitária e Zona Especial de Conservação, aonde se têm verificado fenómenos de degradação 

da qualidade da água em toda a sua extensão, levantando preocupações relacionadas com a 

manutenção da qualidade das águas para os seus principais usos, nomeadamente o balnear. 

 

Nesta reunião de trabalho, que contou com a presença da Secretária de Estado do Ambiente, Inês 

dos Santos Costa, estiveram presentes os municípios que integram a bacia do rio Paiva, assim 

como a GNR, através dos Serviços de Proteção da Natureza (SEPNA), as Administrações Regionais 

de Saúde do Norte e Centro, a Direção Regional de Agricultura do Norte (DRAPN), o Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), e a Águas de Portugal. 

 

Foi apresentado um estudo elaborado pela APA, com a colaboração do município de Arouca e outras 

entidades, que desde 2018 e no seguimento das ocorrências reportadas de poluição nas águas do 

rio Paiva, têm vindo a acompanhar muito de perto esta questão, com especial enfoque no troço 

que atravessa o concelho de Arouca. 

 

Agora, face ao trabalho já concretizado e aos resultados encontrados, e às dúvidas que ainda 

persistem, pretende-se alargar este estudo a toda a extensão da bacia do Paiva, chamando a 

participar todas as entidades com competências e responsabilidades locais. 

 

Desta reunião resultou o compromisso de cooperação, partilha de informação e articulação por 

parte de todas as entidades presentes, tendo a APA antecipado, entre outras medidas, o 

alargamento da sua rede de amostragem e a reavaliação dos títulos de utilização, numa abordagem 

combinada, face às condições do meio recetor. 

 

Concluiu-se que é essencial o reforço da participação atenta e ativa de todos os agentes locais na 

identificação da origem dos focos de poluição e evitar a sua ocorrência, pelo que foi criado um 

grupo de trabalho, constituído pelas entidades presentes na reunião e que terá por objetivo 

promover a melhoria da qualidade das massas de água, a manutenção dos usos existentes e a 

preservação dos ecossistemas. 

 

Este grupo de trabalho irá operacionalizar o plano de atuação apresentado, tendo sido já agendada 

uma reunião para o próximo mês de setembro. 
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