
Quercus apresenta projeto 
de recuperação e proteção 
de mexilhão de água doce

 A Organização Não Governa-
mental de Ambiente (ONGA) Quercus 
apresentou o projeto de recuperação e 
proteção da Margaritifera margaritifera. 
Este tem como objetivo proteger e 
restabelecer a presença de mexilhão do 
rio em território nacional de modo a 
combater a sua extinção.

 A Quercus avança que o projeto 
tem como “objetivo �nal inverter o 
processo de declínio continuado e 
acentuado das suas populações e prote-
ger e/ou recuperar os núcleos históricos 
desta espécie, constituindo-se ainda 
como o plano de referência orientador 
para os vários intervenientes no proces-
so, nomeadamente a administração 
central”.

 No decorrer do projeto prevê-se 
a realização de uma “avaliação da quali-
dade biológica e morfológica de rios de 
aptidão salmonícola, a avaliação da 
extensão, distribuição detalhada e 
estado de conservação atual das popu-
lações em Portugal”.

 Estão programadas variadíssi-
mas acções de sensibilização junto da 
população, com produção de material 
diverso de divulgação. Como parte 
integrante do projeto também é feita a 
análise da vulnerabilidade dos rios de 
aptidão salmonícola às alterações 
climáticas e outros fatores de regressão 
das populações, medidas de requali�-
cação dos habitats para promoção deste 
bivalve; 

O projeto da Quercus tem como "objetivo �nal inverter 
o processo de declínio continuado e acentuado das 
suas populações e proteger e/ou recuperar os núcleos 
históricos" do mexilhão de rio e em particular a espécie 
Margaritifera margaritifera que consta na lista das que 
têm sofrido maior risco de extinção a nível europeu. 

a reprodução do mexilhão-de-rio e da 
truta em Portugal e o desenvolvimen-
to de novas metodologias de criação 
em cativeiro e monitorização de 
repovoamentos. 

Este projeto é coordenado pela Quer-
cus, e co�nanciado pelo POSEUR 
(Programa Operacional Sustentabili-
dade e E�ciência no Uso dos Recur-
sos) e pelo Fundo Ambiental, o inves-
timento do projeto é repartido pela 
componente técnico-cientí�ca, pela 
requali�cação de infraestruturas 
(Posto aquícola de Castrelos – 
Bragança) e pela comunicação e 
disseminação do mesmo.

A componente técnico-cientí�ca está 
assegurada pelo Consórcio MCG 
Margaritifera, composto pelo Institu-
to Politécnico de Bragança, Facul-
dade de Ciências – Universidade de 
Lisboa, ICETA/ CIBIO-InBio – Universi-
dade do Porto, Universidade do 
Minho, Freshwater Lda, BIOTA Lda e 
Universidade de Aveiro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.


