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Relatório de Atividades 

 

 

1. Instituições /Escolas 

 Universidade do Algarve 

 Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António 

 Escola Secundária de Vila Real de Santo António 

 Escola EB 2,3 D. José I de Vila Real de Santo António 

 Escola EB 2,3 de Monte Gordo  

 

 

2. Atividades                    3. Data 

Atividade DIMEAGUA I  

Atividade DIMEAGUA II 

23 de Novembro de 2011 (período da manhã) 

23 de Novembro de 2011 (período da tarde) 

 

 

4. Local de realização das Atividades 

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António 

 

 

5. Âmbito 

Projeto DIMEAGUA - Projeto de cooperação transfronteiriça, financiado Programa de 

Cooperação Transfronteiriça Espanha - Portugal 2007-2013 e desenvolvido pela Universidade 

do Algarve (UALG), Consejería de Medio Ambiente (CMA) e Instituto Andaluz de Investigación 

y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) – Junta de 

Andalucía. 
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6. Projeto DIMEAGUA 

 

DIMEAGUA é um projeto de cooperação transfronteiriça que visa o desenvolvimento e 

harmonização, por Portugal e Espanha, de novos indicadores, metodologias e estratégias 

comuns para a aplicação da Diretiva Quadro de Água (DQA) às massas de água de transição e 

costeiras do Guadiana. 

 

A DQA visa o estabelecimento de um enquadramento para a proteção das águas superficiais 

interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas para que: 

 

 Evite a degradação, proteja e melhore o estado dos ecossistemas aquáticos, dos 

ecossistemas terrestres e zonas húmidas diretamente associadas, 

 Promova um consumo de água sustentável, 

 Reforce e melhore o ambiente aquático, 

 Evite o agravamento da poluição das águas subterrâneas, 

 Contribua para mitigar os efeitos das inundações e secas. 

 

Os objetivos ambientais estabelecidos na DQA/LA, deverão ser atingidos até 2015 através da 

execução de programas de medidas especificadas em Planos de Gestão de Região Hidrográfica 

(PGRH). 

 

A Diretiva Quadro de Água procura que os objetivos ambientais sejam alcançados de forma 

equilibrada atendendo, entre outros pontos, à viabilidade das medidas que têm de ser 

aplicadas, ao trabalho técnico-científico a realizar, à eficácia dessas medidas e aos custos 

operacionais envolvidos.  

 

Quando se trata de uma bacia hidrográfica que implica o envolvimento de mais de que um 

país, um esforço de troca harmonização de informação bem como intercambio de técnicos e 



           

           

Relatório das Atividades Educacionais do Projeto DIMEAGUA – 2011 

 

5 

cientistas dos países considerados é de fulcral importância para que medidas e diretivas sejam 

implementadas de forma eficiente. 

 

7. Objetivos das Atividades de Educação e Sensibilização Ambiental DIMEAGUA 

 

Objetivos gerais: 

 

 Realizar atividades de educação e sensibilização ambiental cujas temáticas abordadas 

visem promover a aplicação da Diretiva Quadro da Água (DQA) às massas de água de 

transição e costeiras do Guadiana.  

 Sensibilizar os alunos para a necessidade de gestão integrada das bacias hidrográficas; 

 Divulgar o projeto DIMEAGUA bem como o trabalho de campo e de laboratório 

realizado no âmbito do mesmo; 

 Despertar uma maior consciência relativamente à situação dos Recursos Hídricos na 

atualidade apelando ao uso eficiente do recurso água; 

 Incutir o sentido de responsabilidade ambiental e incentivar a participação ativa na 

resolução de problemas ambientais à escala global. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Transmitir através das atividades pedagógicas diferentes soluções eco-hidrológicas e a 

sua importância na manutenção e melhoria de uma boa qualidade ecológica da água. 

 Transmitir aos alunos que os macroinvertebrados são utilizados como indicadores 

biológicos da água, logo são muito importantes na avaliação da qualidade da água.  

 Determinar a Qualidade Ecológica de Sistemas Aquáticos, no âmbito da Diretiva 

Quadro da Água.  

 

Objetivos metodológicos: 

 

 Aprender a organizar-se dentro de um grupo para cumprir um objetivo; 

 Adquirir métodos de trabalho (observação, descrição, análise e síntese, entre outros). 
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Objetivos comportamentais: 

 

 Desenvolver as capacidades sensoriais; 

 Estimular a curiosidade, o interesse em aprender e a criatividade; 

 Desenvolver a autonomia, o espírito de iniciativa e a responsabilidade de viver em 

sociedade; 

 Aprender o respeito pelo próximo no trabalho, as regras coletivas; 

 Criar e reforçar o conceito de grupo. 

 

 

8. Local de realização da atividade – Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de 

Santo António 

   

Figura 2 e 3 – Centro Interpretativo e Informativo da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila 
Real de Santo António.  

 

A Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António situa-se junto à Foz 

do Rio Guadiana e é uma das mais importantes zonas húmidas do país: é formada por sapais 

salgados, corpos de água salobra, salinas e esteiros e abriga um elevado número de espécies 

faunísticas e florísticas. 
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Constitui um habitat fundamental para milhares de aves aquáticas que encontram aqui boas 

condições de nidificação e invernada, justificando em pleno o seu estatuto de zona húmida de 

importância internacional que lhe é conferido pela Convenção de Ramsar. 

O Sapal de Castro Marim destaca-se, ainda, como local de abrigo e reprodução para 

numerosas espécies de peixes, moluscos e crustáceos, funcionando como um viveiro natural. 

Para além da zona húmida que abrange cerca de 66% dos 2089ha de superfície da área 

protegida, esta integra ainda zonas secas de uso agrícola e zonas de cota mais elevada que 

correspondem já às encostas da serra algarvia, com espécies animais e vegetais próprias. 

É na variedade de biótopos existentes que reside a riqueza desta área protegida, tão atraente 

quanto sensível a qualquer intervenção humana mal conduzida. 

Esta área foi classificada como importante zona natural pelo Decreto n.º 165/75 de 27 de 

Março, tendo sido a primeira Reserva Natural criada no país. 

Os seus grandes objetivos são: 

- Conservação da Natureza, assegurando o equilíbrio dos ecossistemas; 

- Melhoria das condições de vida das populações residentes, valorizando as atividades 

tradicionais; 

- Proteção do património paisagístico. 

 

 

9. Metodologia da Fase Preparatória das Atividades 

 

Do processo de organização das atividades educacionais fizeram parte as reuniões formais 

com as escolas e com a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António 

(RNSCMVRSA), bem como as várias reuniões informais com a equipa técnica do projeto. 

 

Foi também providenciado um autocarro para transporte escolar a fim de transportar os 

alunos da escola para a RNSCMVRSA e da reserva para a escola. 
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Selecionaram-se as principais temáticas a abordar, criaram-se materiais pedagógicos de apoio 

às oficinas e foi feita uma visita prévia à RNSCMVRSA a fim de testar o modelo preparado para 

a atividade, bem como selecionar os espaços mais adequados para as atividades interiores e 

exteriores. 

 

   

Figura 4 e 5 – Visita da equipa técnica DIMEAGUA ao Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo 

António.  

 

 

10. Atividade DIMEAGUA I 

 

Data 23 de Novembro (9:00h às 12:30h) 

 

Equipa de 

Coordenação 

Radhouan Ben Hamadou (Investigador do Projeto DIMEAGUA) 

Cátia Cavaco (Engenheira do Ambiente e Técnica de Educação 

Ambiental DIMEAGUA) 

David Piló (Técnico Laboratorial DIMEAGUA) 

Isa Máximo (Técnica Laboratorial DIMEAGUA) 

Nuno Metelo (Imagem e webdesign DIMEAGUA) 

Dr.ª Rosa Madeira (Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila 

Real Santo António) 

Escola 

 

Escola Secundária de Vila Real de Santo António 

2 turmas de alunos do 3º ciclo (8º ano) num total de 45 alunos 

Cronograma da 

Atividade 

9:30h – Apresentação da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e 
Vila Real de Santo António; 
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 10:00h - Apresentação do Projeto DIMEAGUA; 

10:30h - Atividade dos Macroinvertebrados; 

11:00h - Atividade dos Peixes e Espécies Exóticas; 

11:30h - Atividade dos Métodos de Amostragem; 

12:00h – Final das atividades. 

Estratégia de 

dinamização 

 

A atividade iniciou-se no auditório do centro interpretativo e 

informativo da RNSCMVRSA com uma apresentação sobre a 

importância desta zona húmida a nível internacional. Seguiu-se a 

apresentação do Projeto DIMEAGUA durante a qual foram abordados 

conceitos como a Diretiva Quadro da Água, ecossistemas estuarinos 

do Guadiana, qualidade da água, gestão integrada e desenvolvimento 

sustentável. Dinamizaram-se posteriormente duas atividades lúdicas 

no interior (atividades dos macroinvertebrados e atividades dos 

peixes e espécies exóticas) e uma atividade de amostragem no sapal. 

Nas atividades lúdicas realizadas no interior do centro, o grupo de 

alunos foi dividido em dois, e as atividades foram realizadas duas 

vezes em simultâneo.  

 

 

Figuras 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Palestra sobre o 

Projeto DIMEAGUA. 
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Figura 7 – Atividade dos 

Macroinvertebrados. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 8 – Centro interpretativo 

e informativo da RNSCMVRSA. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Atividade dos peixes 

e espécies exóticas. 
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Figura 10 – Amostras recolhidas 

por investigadores no âmbito 

do projeto DIMEAGUA. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Atividade dos 

peixes e espécies exóticas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 12 – Atividade dos 

métodos de amostragem 
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Figura 13 – Fotografia de grupo 

na Reserva Natural do Sapal de 

Castro Marim e Vila Real de 

Santo António. 

 

 

             

11. Atividade DIMEAGUA II 

 

Data 23 de Novembro (14:30h às 17:00h) 

 

Equipa de 

Coordenação 

Radhouan Ben Hamadou (Investigador do Projeto DIMEAGUA) 

Cátia Cavaco (Engenheira do Ambiente e Técnica de Educação 

Ambiental DIMEAGUA) 

David Piló (Técnico Laboratorial DIMEAGUA) 

Isa Máximo (Técnica Laboratorial DIMEAGUA) 

Dr.ª Rosa Madeira (Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila 

Real Santo António) 

Escola 1 

 

Escola EB 2,3 D. José I de Vila Real de Santo António 

1 turma de 19 alunos do 3º ciclo (8º A) 

Escola 2 Escola EB 2,3 de Monte Gordo  

1 turma de 13 alunos do 3º ciclo (8º F)  

  

Cronograma da 

Atividade 

 

14:30h – Projeção de um vídeo relativo à Reserva Natural do Sapal de 

Castro Marim e Vila Real de Santo António; 

15:00h - Apresentação do Projeto DIMEAGUA; 

15:30h - Atividade dos Macroinvertebrados; 
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16:00h - Atividade dos Peixes e Espécies Exóticas; 

16:30h – Visita ao Sapal; 

17:00h – Final das atividades. 

Estratégia de 

dinamização 

 

A atividade iniciou-se no auditório da RNSCMVRSA com a visualização 

de um vídeo sobre a importância da reserva como uma das mais 

importantes zonas húmidas do país. Seguiu-se a apresentação do 

Projeto DIMEAGUA. Dinamizaram-se posteriormente duas atividades 

lúdicas no interior (atividades dos macroinvertebrados e atividades 

dos peixes e espécies exóticas) e uma visita pedagógica ao sapal. 

 

 

 

Figuras 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 14 – Projeção de um 

filme sobre a Reserva 

Natural do Sapal de Castro 

Marim e Vila Real de Santo 

António. 
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Figura 15 – Apresentação 

das técnicas de amostragem 

utilizadas no projeto 

DIMEAGUA. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Atividade dos 

peixes e espécies exóticas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Atividade dos 

macroinvertebrados. 
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Figura 18 – Visita ao sapal. 

 

 

12. Considerações Finais 

 

A dinamização do Projeto DIMEAGUA superou as expectativas inicialmente propostas, uma vez 

que o elevado interesse e motivação por parte de alunos e professores permitiu uma forte 

aposta na sensibilização ambiental relativamente à necessidade de gestão integrada das bacias 

hidrográficas, nomeadamente do Guadiana. 

 

Os principais objetivos do projeto foram concretizados, e a adequação das temáticas ao 

público-alvo foi eficiente e pertinente. As atividades pedagógicas permitiram abordar 

diferentes soluções eco-hidrológicas bem como a sua importância na manutenção e melhoria 

de uma boa qualidade ecológica da água. Foi também possível debater importantes temas 

relacionados com a água, tais como os problemas relacionados com o seu uso, a sua 

exploração e a sua oferta limitada. 

 

No contexto dos principais problemas ambientais sentidos atualmente no Planeta Terra, este 

projeto traduzem-se num contributo efetivo para a formação de cidadãos conscientes e ativos 

no estabelecimento de uma melhor relação entre as atividades humanas e o ambiente.  


