
Rio Leça em Valongo
Inspirações e Aspirações no alcance da 

sustentabilidade

Gisela Afonso Martins
Chefe da Divisão de Ambiente



Valongo na Área Metropolitana do Porto

Área: 75,7 km²
População: 94 795 hab (INE)
Freguesias: Valongo, Alfena Campo e 
Sobrado, Ermesinde

Notas relevantes: Sítio Rede Natura 2000, Área de Paisagem
Protegida Regional – Parque das Serras do Porto, património
natural, cultural e religioso rico e identitário





Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

“Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são a nossa visão 
comum para a Humanidade e um contrato social entre os líderes mundiais e os 
povos” 

“São uma lista de coisas a fazer em nome dos povos e do planeta e um plano 
para o sucesso”.

Ban Ki-moon



o consumo e produção 
sustentáveis, o combate à 

mudança climática e à 
gestão dos recursos 

naturais

PLANETA

01
PESSOAS

01
Erradicação da pobreza e 

fome, da promoção da 
dignidade e da igualdade

PROSPERIDADE

01
Realização pessoal, ao 
progresso económico e 

social

PAZ
01

Sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas, livres 
do medo e da violência

PARCERIAS
01

Integração transversal 
interconexão, mobilização 
conjunta em prol dos mais 

vulneráveis

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



BOA PRÁTICA 
Recuperação do Rio Leça no 

concelho de Valongo 



O rio Leça nasce em Monte Córdova, no concelho de Santo Tirso, a cerca de 420m de
altitude, atravessando 48 km mais três concelhos: Valongo, Maia e Matosinhos.
Em Valongo, percorre cerca de 8 km em Alfena e Ermesinde



Ambição: Devolver o rio às pessoas

Gestão hidrológica 
e hidráulica

Valorização 
ecológica

Sensibilização e 
informação

Recreio e 
Lazer

Municípios

Atores Chave Locais
Proprietários 

Entidades/
Autoridades



Parques de lazer/  
projetos 

integrados e 
inclusivos

reabilitação 
de margens

fiscalização

Limpeza

Invasoras

Recuperar
áreas 

degradadas

Mata 
ripícola



AMBIÇÃO PARTILHADA
… Numa perspetiva integrada

Elemento estruturante da 
infraestrutura ecológica da Área 

Metropolitana do Porto

RIO LEÇA

ASSOCIAÇÃO DE 
MUNICÍPIOS

1. Constituído o Grupo de Trabalho para a 
Qualificação e Valorização do corredor do Rio 

Leça, designado por GT Leça

2. Elaborado o Plano Intermunicipal para recuperação 
do Corredor do Rio Leça (Estudos prévios, 

masterplan, …)

3. Presidentes das Câmaras Municipais de Valongo, 
juntamente com Santo Tirso, Maia e Matosinhos 

reuniram e promoveram a Associação Corredor do 
Rio Leça – Associação de Municípios



REGRESSAR AO 

PASSADO, 

MISSÃO 

IMPOSSÍVEL?



Devido ao considerável valor histórico, 
cultural e ecológico  do rio Leça, o 
município de Valongo tem elaborado 
projetos no âmbito da valorização das 
zonas ribeirinhas.



O Parque do Leça de 
Ermesinde apresenta uma área  
de cerca de 60.000,0m2 e 
pretende ser um projeto de 
proximidade, de promoção de 
comunidades de práticas 
colaborativas, inclusivas e 
intergeracionais

- Horta Ajardinada 
- Zona de recreio
- Conciliação de espaços para 

a agricultura e animais
- Percurso pedonal e ciclável



O projeto contempla ainda:

Reconstrução de uma ruina de um moinho de 
água, reconvertendo-a num espaço 
“memória”, energeticamente eficiente

Criação de percurso pedonal e ciclável, 
interligando este espaço e a cidade em redor

Implementação de hortas urbanas biológicas 
inclusivas e acessíveis para os cidadãos.

Recuperação da galeria ripícola/Reabilitação 
de margens com recursos a técnicas de 
engenharia natural





Zona de jogos e lazer. 
Parque de recreio para bebés.
Estacionamento de carrinhos de bebés
Espaço multifuncional para adultos

Zona de Recreio



REABILITAÇÃO DO MOINHO

• Contribuir na criação de laboratório vivo
para funcionar como um centro
demonstrativo de boas práticas de
reabilitação e valorização fluvial e bom uso
do recurso solo, eficiência energética, ciclo
da água…

• Contribuir para a educação, sensibilização
e capacitação da população em geral para
as necessidades de adaptação às
alterações climáticas em meio urbano,

• Convidar a população a participar nas
atividades



HORTAS



ZONAS DE 
ESTAR





O Parque do Leça de Alfena vem permitir a
instalação de um parque público ribeirinho numa
área de território com cerca de 20 862 m²,
integrando várias atividades: Espaços de lazer;
Parque de jogos, Zonas destinadas a
equipamentos de manutenção física, zonas de
estar e contemplação do rio Leça, percursos de
fruição, espaços de apoio



Dar continuidade ao parqe
ribeirinho já existente na
proximidade, procurando a
conectividade e a
potenciação de corredores
de biodiversidade





O QUE É QUE ESTAMOS A MUDAR?

Conexão 
Intermunicipal

Mitos e verdades:
Estreita colaboração

Sinergias e replicabilidade

Coesão Territorial

Qualidade territorial  
Eficiência territorial
Identidade territorial 

SpillOver

Contaminação positiva
Alteração comportamental

Envolvimento cidadão
Transição verde



O QUE É QUE ESTAMOS A MUDAR?



O FUTURO

• Conetividade entre as infraestruturas verdes e azuis e valorização do capital natural

• Envolvimento cidadão e incentivo à mudança de comportamentos

• Transformação do território

• Promoção da Agricultura Urbana e compostagem

• Aumento da literacia sobre o ambiente e promoção de uma comunidade ambientalmente 
mais responsável

• Promoção do turismo sustentável 

• Atratividade dos centros urbanos

• Promoção da mobilidade suave

• Uso eficiente dos recursos naturais

• Mais redes e mais partilha



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons 
by Flaticon and infographics & images by Freepik

Alguma Questão?
gisela.martins@cm-valongo.pt


