Projeto Rios desde 2006 a unir Pessoas e Rios em Portugal
Projeto Rios em Ação no ”Ano Internacional da Cooperação pela Água, 2013”
O Projeto Rios é um projeto de participação social, que visa a adoção e monitorização de um troço de
500 metros de rio ou ribeira. Deste modo, promove a sensibilização da sociedade civil para os
problemas e premente necessidade de proteção e valorização dos ecossistemas ribeirinhos, fomenta e
incentiva processos participativos e reforça, nos grupos sociais, a vontade de contribuir para a
sustentabilidade local e a reabilitação dos sistemas fluviais.
O Projeto Rios concretiza os objetivos da Década das Nações Unidas da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável e este ano a sua ação enquadra-se no ”Ano Internacional da Cooperação
pela Água 2013” e promove a responsabilidade social e ambiental das instituições parceiras.
Participam atualmente no Projeto Rios, 300 grupos de voluntários com 150 km de linhas de água
adotadas, dentro quais 400 turmas e 600 professores de 87 municípios, acompanhados por 256
monitores do Projeto Rios com formação específica. Estes grupos envolveram já mais de 25 mil pessoas
em ações de monitorização, preservação, divulgação e melhoria dos rios e ribeiras de Norte a Sul do
país.
O Projecte Rius foi lançado na Catalunha pela “Associació Habitats para Projecte RIUS Catalunya” em
1997, e desde então tem-se revelado um sucesso. Em Portugal, o Projeto Rios chegou em 2006 foi
adaptado ao nosso contexto social e ambiental pelas seguintes entidades: Associação Portuguesa de
Educação Ambiental (ASPEA); Associação de Professores de Geografia (APG); Liga para a Proteção da
Natureza (LPN); Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). A ASPEA é presentemente a
responsável pela coordenação do projeto.
O Projeto Rios é um projeto de parceria e com trabalho em rede onde conta com o envolvimento ativo
diversas entidades: câmaras municipais, juntas de freguesia, escolas, associações, organizações nãogovernamentais (ONGs), institutos e centros de investigação, empresas e a população em geral.
Para este ano de 2013, “Ano internacional da cooperação pela Água”, o Projetor Rios tem previsto
desenvolver centenas de atividades que passam pelas saídas de campo, nos troços de rios adotados,
pelos 300 grupos do Projeto Rios, para monitorização e realizar atividades de melhoria; apoiar as
atividades propostas pelos grupos; desenvolver concursos temáticos; realizar palestras de divulgação e
sensibilização pelo país; apoiar caminhadas pelos rios; dinamizar workshops de atividades de melhoria
de rios; realizar ações de formação de monitores do Projeto Rios; promover o III Encontro Nacional de
Monitores do Projeto Rios (São Pedro do Sul, Maio); Dinamizar a primeira Ação “Rios de Portugal em
Movimento” de 5 a 8 de Junho (com atividades práticas envolvendo rios e pessoas) e no último sábado
de cada mês com a abertura do Pavilhão da Água do Porto.
Seja ativo e junte-se ao Projeto Rios, Une pessoas e Une Rios.
Pedro Teiga (Coordenador Nacional do Projeto Rios)
Para mais informações consultar o site: www.projetorios.org || email:projectorios@gmail.com ||
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Facebook: http://www.facebook.com/pages/Projecto-Rios/133403460063312

Junto enviamos algumas fotos de atividades realizadas pelo Projeto Rios:

Encontro Nacional do Projeto Rios em Leiria (2011) e Porto (2012).
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Exemplo de saídas de campo no rio Arda (Castelo de Paiva) e ribeira de Palhais em Drave (Arouca).
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