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2012
Relatório "Desenvolvimento de um Índice de qualidade para a fauna piscícola"
[PDF 1,5 MB]
É apresentado, de forma preliminar, o Índice de qualidade baseado na fauna piscícola,
um dos elementos de qualidade biológica que deverá ser considerado na avaliação do
estado ecológico das massas de água da categoria Rios, de acordo com a Diretiva
Quadro da Água e, consequentemente da Lei da Água. (...)

2011
Proyecto AQUARIPORT e o desenvolvimento de ferramentas de ordenamento,
gestão e avaliação de sistemas fluviais [PDF 2,9 MB]
Artigo publicado na revista Cuadernos del Guadiana, n.º 5, junio de 2011

2010
F-IBIP El nuevo Índice Piscícola Portugués para rios
Comunicação apresentada no Congresso sobre Evalución del Estado Ecológico de los
Rios en el ámbito del Sudoeste Europeo, realizado no âmbito do projeto RICOVER, em
Mérida (Hotel Velada), 28-29 de outubro de 2010:
Apresentação em vídeo [FLV 21 MB] | Apresentação em vídeo [VWM 78 MB]
Descarregar ficheiro [ZIP/FLV 17 MB] | Descarregar ficheiro [ZIP/VWM 76 MB]

Avaliação da qualidade ecológica de rios portugueses baseada nas
comunidades de macroinvertebrados bentónicos [PDF 2,5 MB]
Poster apresentado no XV Congresso da Associação Ibérica de Limnologia, realizado
na Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 5-9 de julho de 2010.

A qualidade das bases de dados como factor crucial em estudos ambientais:
condições de referência e tipologia com base piscícola para os rios
portugueses [PDF 343 KB]
Comunicação apresentada no 10.º Congresso da Água – Marcas d’Água, realizado no
Hotel Pestana Alvor Praia (Algarve), 21-24 de março de 2010.

2009
"A preliminary fishery quality index for Portuguese streams " [PDF 192 KB]
Artigo científico publicado no North American Journal of Fisheries Management 29:
1466-1478, 2009.

Desenvolvimento de Índices de qualidade de pesca para os rios portugueses
[PDF 550 KB]
Comunicação apresentada no Seminário Norcaça, integrado no âmbito da Norcaça &
Norpesca 2009 – 8.ª Feira Internacional do Norte Caça e Pesca, 23 de outubro de
2009, auditório do Nerba, em Bragança.

2008
Avaliação da qualidade ecológica de rios portugueses (Projecto Aquariport):
síntese dos resultados referentes à análise das comunidades de
macroinvertebrados bentónicos [PDF 724 KB]
Comunicação apresentada no 9.º Congresso da Água, realizado de 2 a 4 de abril de
2008, no Centro de Congressos do Estoril.

“Há rios com boa qualidade em Portugal” [PDF 3,9 KB]
Notícia do Diário de Notícias, 1 de março de 2008, sobre o Projeto Aquariport.

2007
Projecto AQUARIPORT [PDF 2 MB] - Programa Nacional de Monitorização de
Recursos Piscícolas e de Avaliação da Qualidade Ecológica de Rios.
Publicação produzida pela então Direcção-Geral dos Recursos Florestais, em parceria
com o Instituto Superior de Agronomia e a Escola Superior Agrária de Bragança.
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