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Valorização e Requalificação da Ribeira de Aljezur 
 
Nos termos do disposto no n.º 2.5.4.2 da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 41/2020, de 4 
de junho, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 110-A, de 6 de junho de 2020, que veio 
consagrar o Programa de Estabilização Económica e Social, o Fundo Ambiental financiou, mediante 
protocolo assinado com a Agência Portuguesa de Ambiente (APA) a 16 de Setembro de 2020, a 

 
 
Nos termos da alínea b) do número 5 do artigo 33.º da Lei n.º 58/2005, as medidas de conservação e 
reabilitação da rede hidrográfica devem ser executadas sob orientação da autoridade nacional da água, 
sendo da responsabilidade dos proprietários nas frentes particulares fora dos aglomerados urbanos.  
 
Entendendo o Município que deve contribuir para a adoção de medidas integradas de conservação e 
reabilitação das massas de água, em especial as constantes do art.º 33º da Lei nº 58/2005 de 29 de 
dezembro, vem comunicar a execução do projeto reabilitação e valorização no troço da Ribeira de 
Aljezur, maioritariamente em frente ao Núcleo Urbano de Aljezur, estendendo-se ao longo de 5,1 km, 
em área de Domínio Público Hídrico, conforme planta anexa ao presente edital. Pretende-se desta 
forma a garantir melhores condições ecológicas e de adaptação às alterações climáticas.  
As intervenções incluem estabilização das margens com aplicação de Técnicas de Engenharia Natural, 
corte de formação da vegetação autóctone, contenção de espécies exóticas e invasoras no leito e 
margens, limpeza de passagens hidráulicas, recuperação de açudes e criação de passagem para peixes e 
plantação de espécies nativas. Por existirem metas temporais apertadas para o cumprimento de todos 
os trabalhos previstos, foi já iniciada a remoção mecânica de manchas contínuas de Arundo Donax, 
vulgarmente conhecidas como canas. Proceder-se-á ainda à remoção manual desta espécie, em zonas 
mais localizadas, onde coexistem com espécies autóctones ou árvores de fruto. Mais se informa que se 
encontra previsto a aplicação de herbicida, no decorrer do mês de dezembro, no caso das condições 
climatéricas o permitirem nomeadamente sal de glifosato, numa concentração de 8%. Prevê-se que a 
aplicação decorra nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, sendo a mesma efetuada por 
técnico devidamente certificado.  
 
Pelo facto de terem vindo a ser levantadas diversas questões relacionadas com a aplicação do herbicida, 
e apesar do Município ter legitimidade para a execução do projeto, entendeu, ainda assim, convidar os 
proprietários ou arrendatários possuidores de terrenos adjacentes à linha de água identificada na planta 
em anexo, a manifestarem-se, caso não concordem com a aplicação do método previsto de contenção 



  

de canas, junto do Município de Aljezur. Poderá esta intenção ser apresentada no prazo de 10 dias junto 
do Serviço de Ambiente através dos meios disponibilizados para o efeito. 
 
Os proprietários que optarem por métodos alternativos ao previsto no projeto deverão responsabilizar-
se pela contenção efetiva e eficaz das canas existentes nas margens da ribeira, cuja limpeza são 
responsáveis de acordo com o disposto na alínea b) do nº 5 do artigo 33 da Lei 58/2005 de 29 de 
dezembro, na sua atual redação, sob cominação das sanções previstas na lei, em caso de 
incumprimento, a aplicar pela Autoridade Administrativa.  
 
Convidamos ainda os proprietários das parcelas confinantes com a linha de água intervir a estarem 
presentes na reunião que o Município irá realizar no dia 2 de dezembro de 2021 no Espaço +, pelas 18 
horas, onde esperamos prestar todos os esclarecimentos que consideraram por convenientes. 
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