
Os riOs que bebemOs...

Os rios que bebemos estão a transformar-se em vales de lixo e águas contaminadas. 
Altera esta corrente. Protege os RIOS, dá VIDA ao FUTURO... 
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em casa também pOdes prOteger O riO, sabes cOmO?

- Na redução do consumo de água – ex. Fecha a torneira enquanto escovas os dentes;
- Na reutilização da água – ex. Usa a água de cozer os vegetais para regar as plantas;
- No aproveitamento de todas as fontes de água – ex. Usa a água da chuva para lavar o carro;
- Na optimização dos gastos – ex. Rega as plantas de manhã cedo ou ao final da tarde;
- Na escolha dos produtos mais amigos do ambiente – ex. Usa detergentes biodegradáveis.

(Extraído do Estudo da qualidade da água dos rios 
portugueses em 2008 pela QUERCUS):
- 5% Muito má

- 25% Má
- 40% Razoável
- 30% Boa

riOs de pOrtugal

Portugal é atravessado por inúmeros rios, desde rios internacionais (ex. Rio Douro) até aos pequenos ribeiros 
com apenas algumas centenas de metros (ex. Ribeiro do Pisco). No total, temos 15 bacias hidrográficas que 

ocupam mais de 70% do território nacional. 

Apenas 30% dos rios em 
Portugal têm boa qualidade! 

E o rio da tua terra, sabes como 
está o seu estado?

Vantagens de um riO limpO:

É urgente agir, está atento, visita o rio, 
monitoriza-o, faz acções de limpeza, torna-o 
mais limpo e agradável. Sensibiliza as pessoas da 
tua terra para a sua importância.

qualidade dOs riOs em 2008:

- Indústria – esgotos industriais (ex. têxteis, calçado, lacticínios);
- Agricultura – uso excessivo de pesticidas e fertilizantes;
- Doméstica – falta de saneamento básico.

principais fOntes de pOluiçãO:

- Aumenta a biodiversidade nos complexos ribeirinhos;
- Funciona como corredor ecológico;
- Torna os terrenos adjacentes férteis, permitindo a exploração
agrícola; 
- Permite a criação de áreas de lazer (passeios pedestres, canoagem, 
piquenique), logo uma maior afinidade Homem/Natureza;
- Pode-se usar a sua água para consumo e uso humano sem grandes 
tratamentos.


