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Aqui nasce um dos mais belos cursos de água da 
nossa região…

… cuja proposta de ordenamento se pretende 
implementar.



ESPÉCIES PISCÍCOLASESPÉCIES PISCÍCOLAS

• A MONTANTE DAS FISGAS

– Salmo trutta ( Truta ) 
– Squallius carolitertii ( Escalo )
– Chondrostoma duriensis ( Boga )



ESPÉCIES PISCÍCOLASESPÉCIES PISCÍCOLAS

• A JUSANTE DAS FISGAS
– Salmo trutta ( Truta )
– Squallius carolitertii ( Escalo )
– Chondrostoma duriensis ( Boga )
– Anguilla anguilla ( Enguia )
– Barbus bocagei ( Barbo )
– Gobio lozanoi ( Góbio )
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…… o Rio Oloo Rio Olo
• 3 Concelhos, 9 Freguesias;

• 42 km de extensão:
• Desde o lugar da Merocinha, a 1250 m de altitude (Serra do Alvão);
• Até à confluência com o rio Tâmega (freguesias de V. Chã do Marão e 

Fridão – Amarante).

• Bacia hidrográfica com uma área de 143,75 km2

• Desníveis mais acentuados a montante – Fisgas marcam a grande 
divisão natural do curso de água

• Leitos pedregosos/Rocha-Mãe vs Leitos de deposição sedimentar

• Classificado como salmonídeo (Portaria 251/2000 de 11 de Maio, 
alterada pela Portaria 462/2001 de 8 de Maio)



66



77



Cerca de 56% da 
extensão dentro do 
PN Alvão



ObjectivosObjectivos
• Ordenamento total do rio Olo:

• Gestão sustentada dos recursos piscícolas;
• Dinamizar o Turismo de Montanha;
• Preservação o património natural e os interesses da 

população. 

• Gestão da Pesca:

– Troços de Pesca com Morte (TPM);
– Troços de Pesca sem Morte (TPSM);
– Troços de Pesca Interdita (ZP).

• Exploração com encargos muito reduzidos para a 
população residente.



MetodologiaMetodologia
• A escolha dos troços ( CM/SM/ZP ):

– Proximidade dos aglomerados e 
consequente interesse pela pesca;

– Características do rio e do habitat que lhe 
está associado;

– Separação entre troços efectuada com 
base em pontos notáveis da paisagem 
(pontes, estradas, etc.).
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Proposta GlobalProposta Global

Vila Real Mondim de 
Basto

Amarante
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Proposta GlobalProposta Global

Troços de Pesca

Com Morte Sem Morte Interdita Total

N.º 4 3 5 1212

Extensão (km) 18,62 11,64 12,48 42,7442,74

% 43,57 27,23 29,20 100100
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Montante da Ponte de

Lamas de Olo
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Jusante da Ponte de

Lamas de Olo
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Ermelo – Mondim de Basto
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• Implementação da Proposta
– Contar com as vivências dos residentes para o 

ajuste da proposta apresentada;

• Gestão e Licenciamento
– É nossa intenção valorizar este património e 

esperar que Municípios e Juntas de Freguesia 
colaborem no licenciamento, sinalização e em 
todo o processo formativo e informativo;

• Fiscalização
– Colaborar com entidades com competência nesta 

matéria visando a salvaguarda deste bem natural.



Acções a desenvolver:Acções a desenvolver:

• Sinalização da concessão;
• Melhorias de habitat (quer dos leitos 

quer das margens);
• Repovoamentos/Transferências
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ObjectivosObjectivos

• Potenciar a pesca desportiva; 
• Dinamizar o Turismo; e,
• Contribuir para o Desenvolvimento 

Rural sustentado das sub-regiões 
Alvão/Marão e Zona Homogéna de 
Basto.



O EXERCÍCIO DA PESCA O EXERCÍCIO DA PESCA 
DESPORTIVADESPORTIVA

• Criação de quotas de pesca

• Nos troços sem morte viabilizar a prática da pesca 
apenas com alguns artefactos consentâneos com 
aquele propósito

• Promover acções de formação com pescadores, 
associações de pesca, clubes, entre outras 
entidades, para a vulgarização das regras a 
respeitar na pesca à truta



Licenciamento e GestãoLicenciamento e Gestão
• Câmaras e J. Freguesia…, como entidades 

licenciadoras, manutenção/instalação da 
sinalização, … e  como pólos de informação;

• As licenças a custos sociais para as populações 
residentes;

• Preenchimento de resultados de pesca (na 
própria licença) – novo modelo LEM.
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Implementação Gestão

Fiscalização

O sucesso da ZPR do 
Rio Olo



Esta é a nossa proposta.Esta é a nossa proposta.

Contamos com a sua opinião Contamos com a sua opinião 
sobre a mesma.sobre a mesma.

Muito Obrigado pela atençãoMuito Obrigado pela atenção
dispensada.dispensada.
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