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Plano de Estágio 

 

Objetivos:  

 Compreender a organização da Câmara Municipal de Estarreja, no seu domínio da área 

do turismo e da sua interação com outras organizações importantes que influenciam o 

desenvolvimento turístico local;  

 Conhecer os diversos programas, atividades e produtos na área do turismo de natureza; 

 Interpretar o contributo fundamental do Projeto Bioria no âmbito do desenvolvimento 

ambiental e lúdico recreativo; 

 Conhecer a oferta de espaços e serviços turísticos e de lazer disponíveis no concelho; 

 Dinamizar o Centro de Interpretação Ambiental em Salreu. 

 

Atividades do Estagiário:     

 Atendimento ao público nacional e internacional interessado no património e nos 

recursos naturais; 

 Tarefas relacionadas com a inventariação, monitorização e sistematização do 

conhecimento dos recursos naturais; 

 Colaboração na organização e acompanhamento de diversas atividades realizadas 

durante o período de estágio; 

 Desenvolvimento de atividades relacionadas com o pedestrianismo e o turismo ciclável; 

 Prestar colaboração na cedência de equipamento e disponibilização de material logístico 

aos visitantes. 

 Monitorização e controlo dos impactes do Projeto Bioria na comunidade residente e nos 

espaços naturais; 

 Apoio na conceção e realização de um planeamento de Marketing; 

 Apresentação de propostas de iniciativa pessoal no âmbito do Geocaching e de 

atividades de observação noturnas. 
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Resumo 

Este relatório pretende relatar as atividades realizadas durante o estágio que decorreu desde 11 de julho até 

11 de outubro, na Câmara Municipal de Estarreja, projeto Bioria. 

 

O estagiário integrou-se bem no projeto Bioria, cooperando com os restantes funcionários para o 

melhoramento e evolução do mesmo. 

 

As principais atividades desenvolvidas pelo estagiário incidiram no atendimento ao cliente, realização de 

visitas guiadas, monitorização de kayakes e realização de inquéritos aos visitantes do projeto Bioria. 

 

O relatório encontra-se dividido em três partes. A primeira parte consiste na caracterização da cidade de 

Estarreja e numa breve referência à Ria de Aveiro e ao que ela diz respeito. 

 

 A segunda apresenta o projeto Bioria, como nasceu, quais os seus objetivos, os seus percursos os as 

atividades desenvolvidas pelo Centro de Interpretação Ambiental em Salreu e pelos seus parceiros. Nesta 

parte, é ainda possível identificar todas as atividades e funções desenvolvidas pelo estagiário. 

 

Por fim, na terceira parte, são referidas algumas sugestões, com vista ao melhoramento e desenvolvimento do 

projeto.  

 

Abstract 

This report intents to inform about the activities undertaken during the curricular training period that ran 

since July 11th until October 11, at the City Hall of Estarreja, Bioria project. 

 

The trainee did well concerning integration in Bioria project, cooperating with the rest of the employees for 

the improvement and evolution of it. 

 

The main activities taken by the trainee focused in customer service, guided tours, kayaks monitoring and 

also asked some inquiries to visitors of Bioria project. 

 

The report is divided in three parts. The first one consists in the characterization of the city of Estarreja and a 

brief reference to the Ria de Aveiro and what it concerns. 

 

The second part is about the Bioria project, how did it start its goals, and routes and the activities developed 

by the Center of Environmental Interpretation in Salreu and by its partners. In this part is still possible to 

identify all the activities and functions developed by the trainee. In this part is mentioned all activities 

developed. 

 

The report ends with the third part, in which some suggestions, concerning to the improvement and 

development of the project are made. 
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Glossário 

 
Biodiversidade: Conjunto de espécies de seres vivos e dos seus ecossistemas. 

Bioria: Biodiversidade da Ria 

Ecossistema: Traduz um complexo conjunto, dinâmico, de comunidades vegetais, animais 

e de microrganismos e o seu meio inorgânico, que interagem como uma unidade funcional, 

num determinado espaço, de dimensões variáveis. 

 

Esteiro: Canal pouco profundo, lodoso, que enche e alaga com a maré, situado em 

marinhas, sapais e lagoas costeiras. 

FEDER: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. É um instrumento financeiro que 

tem a finalidade de reforçar a coesão económica e social na União Europeia, através da 

correção dos desequilíbrios regionais. 

Laguna: Massa de água junto ao litoral marítimo que comunica com o mar através de um 

canal. 

PEDTE: Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico de Estarreja 

Ria: Pequeno braço do mar que, em forma de baía, penetra no interior da costa. 

 

Sapal: Área periodicamente submersa, na qual a vegetação existente está bem adaptada à 

salinidade. Esta vegetação, denominada halófita, desempenha um papel importante na 

retenção de poluentes. 

 

Valas: Escavação para receber as águas que escorrem os terrenos adjacentes e conduzi-las 

a um determinado ponto. 

 

 

 

 



 Câmara Municipal de Estarreja – Projeto Bioria  VI 

 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia | Instituto Politécnico da Guarda 

Índice 

Introdução ........................................................................................................................................ 10 

I - Concelho de Estarreja .................................................................................................................. 11 

1.1 Caracterização histórica ................................................................................................... 11 

1.2 Caracterização Geográfica................................................................................................ 12 

1.3 Procura turística no concelho de Estarreja ...................................................................... 14 

1.4 Oferta turística no concelho de Estarreja ........................................................................ 16 

II - Projeto Bioria .............................................................................................................................. 18 

2.1 Origens e desenvolvimento do Projeto Bioria ....................................................................... 18 

2.2 Rede de Percursos do Bioria .................................................................................................. 20 

2.3 Percurso de Salreu ................................................................................................................. 20 

2.4 Percurso do Rio Jardim ........................................................................................................... 22 

2.5 Percurso do Rio Antuã ............................................................................................................ 22 

2.6 Percurso do Bocage ................................................................................................................ 23 

2.7 Centro de Interpretação Ambiental ....................................................................................... 24 

2.8 Bioria – Atividades desenvolvidas .......................................................................................... 25 

2.9. Geocaching ............................................................................................................................ 27 

2.9.1 Geocaching no concelho de Estarreja ............................................................................. 27 

3 Descrição das atividades do estagiário ......................................................................................... 29 

3.1 Receção e apresentação do Centro de Interpretação Ambiental .......................................... 29 

3.2 Realização de inquéritos aos visitantes.................................................................................. 29 

3.3.Astronomia e Biologia no verão ............................................................................................. 30 

3.4.Apoio e acompanhamento de visitas guiadas........................................................................ 31 

3.5.Maratona Fotográfica – “A noite e o crepúsculo no Bioria” .................................................. 32 

3.6.Monitorização de kayaks. ...................................................................................................... 32 

Conclusão ......................................................................................................................................... 34 

Bibliografia ....................................................................................................................................... 36 

Publicações Periódicas ..................................................................................................................... 36 

WebGrafia ........................................................................................................................................ 36 

ANEXOS.......................................................................................................................................... 37 



 Câmara Municipal de Estarreja – Projeto Bioria  VII 

 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia | Instituto Politécnico da Guarda 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1 - Dormidas em unidades hoteleiras por 100 hab. na NUT III Baixo Vouga e em Estarreja ............ 15 

Gráfico 2 - Estada média na unidade hoteleira (noites) na NUT III Baixo Vouga e em Estarreja .................. 15 

 

 



 Câmara Municipal de Estarreja – Projeto Bioria VIII 

 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia | Instituto Politécnico da Guarda 

Índice de Ilustrações 

 

Figura 1- Brasão do Município de Estarreja .................................................................................... 11 

Figura 2 - Portugal Continental ........................................................................................................ 12 

Figura 3 - Distrito de Aveiro ............................................................................................................ 12 

Figura 4 - Município de Estarreja .................................................................................................... 12 

Figura 5- Ria de Aveiro ..................................................................................................................... 13 

Figura 6- Canal da Ria de Aveiro....................................................................................................... 13 

Figura 7-Percurso de Salreu ............................................................................................................. 21 

Figura 8- Percurso do Rio Jardim .................................................................................................... 22 

Figura 9- Percurso do Rio Antuã ...................................................................................................... 23 

Figura 10- Campo em forma de Bocage .......................................................................................... 24 

Figura 11- Sessão de Astronomia e Biologia ................................................................................... 25 

Figura 12- Passeio de Kayak em Veiros ........................................................................................... 26 

Figura 13- Logotipo Geocaching ..................................................................................................... 27 

Figura 14- Cache do Percurso de Salreu .......................................................................................... 28 

 



 Câmara Municipal de Estarreja – Projeto Bioria  IX 

 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia | Instituto Politécnico da Guarda 

Índice de Anexos 

 

ANEXO I Desdobrável da Rede de Percursos Pedestres e Cicláveis do Projeto Bioria 

ANEXO II Animais Existentes nos Habitats do Bioria 

ANEXO III Centro de Interpretação Ambiental de Salreu 

ANEXO IV Produtos de Aluguer e Merchandising 

ANEXO V Astronomia e Biologia no verão 

ANEXO VI Relatório Anual – Apreciação Global dos Inquéritos aos Visitantes 

 

 



 Câmara Municipal de Estarreja – Projeto Bioria  10 

 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia | Instituto Politécnico da Guarda 

Introdução 
 

O estágio foi realizado no âmbito da licenciatura de Turismo e Lazer e decorreu entre os 

dias 11 de julho e 11 de outubro, no Projeto Municipal Bioria, situado em Estarreja, mais 

precisamente no Centro de Interpretação Ambiental em Salreu (CIA). 

O estágio no âmbito do Turismo de Natureza, permitiu ao estagiário aplicar todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo de todo o percurso académico. Permitiu ao mesmo um 

maior contacto com aquilo que de melhor se faz nesta área do turismo em Portugal, 

conforme se pode comprovar mediante vários artigos que reconheceram a importância 

deste projeto. 

A limpeza de material, o atendimento ao público, aluguer e venda de produtos de 

merchandising, visitas guiadas e participação em alguns eventos coorganizados pelo 

Bioria, permitiram ao estagiário observar o modus operandis existente num projeto de 

extrema importância para todo o concelho. 

A estrutura do relatório prende-se essencialmente numa primeira fase com a caracterização 

histórica e geográfica do concelho de Estarreja, da vila de Salreu e da vila de Canelas, 

locais onde se encontram inseridos os percursos do Bioria. Posteriormente irá ser 

apresentada a atividade turística do concelho de Estarreja, tanto do lado da oferta como do 

lado da procura. 

Numa segunda fase o estagiário realizará uma apresentação e um enquadramento do 

Projeto Municipal Bioria e abordoará a importância do mesmo no concelho. Irão ser 

apresentadas e realçadas todas as atividades e funções levadas a cabo pelo estagiário ao 

longo do período de Estágio. 

Na parte final, o Estagiário fará uma breve abordagem sobre algumas ideias/sugestões, 

que, em conversas mantidas em conjunto com os restantes colegas do Bioria, têm o intuito 

de melhorar e dinamizar ainda mais o Projeto. É também nesta linha de raciocínio que o 

estagiário abordará o tema do Geocaching e nas vantagens que esta nova temática poderá 

trazer ao Projeto Municipal Bioria. 

Por fim, será apresentada uma conclusão sobre o Estágio, onde serão analisados os aspetos 

positivos e negativos do Projeto Municipal Bioria. 
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I - Concelho de Estarreja 
 

O estagiário achou pertinente, nesta primeira fase, fazer uma caracterização histórica e 

geográfica do concelho de Estarreja, para desta forma mostrar a evolução que o concelho 

atravessou ao longo dos tempos. O estagiário pretendeu também neste ponto realçar a 

vertente turística do concelho, quer do lado da procura quer do lado da oferta.  

 

Figura 1- Brasão do Município de Estarreja 

Fonte: http://www.cm-estarreja.pt/main/seccao.php?s=municipio 

 

1.1 Caracterização histórica 
 

A história de Estarreja, segundo diversos autores, tem as suas origens na freguesia de 

Beduído. Esta mesma freguesia aparece referida em textos antigos como “Villa Antoan”, 

hoje Antuã. Alguns autores afirmam que Estarreja terá herdado os foros de Antuã que, no 

século XIII, passava de senhorio civil para o Mosteiro de Arouca, como pode ser 

comprovado na carta que D. Afonso III escreveu, a doar o Couto de Antuã e Avanca ao 

Mosteiro de Arouca, em troca do Couto de Bouças. O Couto de Antuã e Avanca abrangia 

as freguesias de Avanca, Beduído e parte de Salreu. A sede do Couto de Antuã e Avanca 

no século XVI, situava-se no “lugar” de Estarreja. (http://www.jf-beduido.pt/historia.htm ) 

Estarreja, palavra que derivou da palavra ”esteiro” aparece referida em 1842 como 

concelho do distrito de Aveiro, com sete freguesias: Avanca, Beduído, Bunheiro, Murtosa, 

Pardilhó, Veiros e Salreu. Atualmente, Estarreja foi elevada a cidade em 9 de dezembro de 

2004 e manteve sete freguesias, mas com duas pequenas nuances: saíram Murtosa e 

Bunheiro e passaram a pertencer as freguesias Canelas e Fermelã.  

Em Estarreja, existiram diversas personalidades importantes quer a nível da região, quer a 

nível nacional. O que mais se notabilizou foi sem dúvida o Dr. Prof. Egas Moniz que, para 

http://www.cm-estarreja.pt/main/seccao.php?s=municipio
http://www.jf-beduido.pt/historia.htm
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além de ser o primeiro Prémio Nobel Português na área da medicina, foi o principal 

impulsionador da indústria leiteira no país.  

1.2 Caracterização Geográfica 

O concelho de Estarreja, faz parte da Região Centro do País, situada na Beira Litoral e 

pertence administrativamente ao Distrito de Aveiro, localizado na NUT II Centro e por sua 

vez na NUT III Baixo Vouga e integra-se numa individualidade regional – a Ria de Aveiro. 

É de grande importância referir que em todas as 7 freguesias deste concelho existem 

esteiros e canais, o que concede ao mesmo uma biodiversidade de biótopos com grande 

importância do ponto de vista ecológico. Toda a vegetação e águas livres existente neste 

concelho, atrai todos os anos espécies únicas de animais que vêm nesta região o local ideal 

para se reproduzir. 

Estarreja tem 108,16 km² de área, 28 195 habitantes, tem uma densidade populacional de 

261 habitantes/ km² e encontra-se subdividida em 7 freguesias, já referidas anteriormente.  

 

Figura 2 - Portugal Continental 

 

Figura 3 - Distrito de Aveiro 

/  

Figura 4 - Município de 

Estarreja 

 

No concelho de Estarreja localizam-se também diversos canais da Ria de Aveiro. Esta 

localiza-se na região Centro do país e estende-se por 45 km, ao longo da costa ocidental de 

Portugal, desde Ovar até Mira. 

A Ria pode ser dividida em três zonas: a primeira corresponde à zona sul, onde se 

encontram os canais de Ílhavo e Mira. Na zona mais a norte, encontra-se o canal de S. 

Jacinto – Ovar, que se estende ao longo de 25 km. No seu extremo mais a norte, este canal 

é muito pouco profundo, dando origem a inúmeros canais e bacias. Por fim, a terceira e 

última zona, termina em frente à foz do Rio Antuã e tem a designação de Ria Murtosa. 

Fonte: http://www.pandaempresas.net/ Fonte: 

http://portugal.veraki.pt/images 
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Figura 5- Ria de Aveiro 

 

Figura 6- Canal da Ria de Aveiro 

   

A Ria de Aveiro é na verdade, uma laguna costeira que está separada do mar, exceto num 

único local, na Barra de Aveiro. A formação da Ria remonta há diversos séculos atrás, 

mais precisamente ao séc. X. Nesta altura, toda a zona entre Espinho e o Cabo Mondego 

era uma grande baía, que tinha contacto direto com o oceano. Com o passar dos anos e 

devido à sedimentação de partículas nesta área, formaram-se diversas ilhas e um cordão de 

areias que se fechou e isolou o estuário do rio Vouga do mar. Todo este processo, resultou 

num dos mais extraordinários acidentes geográficos da nossa costa litoral, que é também 

uma das mais extensas e importantes zonas húmidas portuguesas. 

Devido à entrada de água salgada e por ser local do desaguamento de diversos rios e 

ribeiras, a Ria tem uma salinidade variável. Detém ainda, devido à forte influência marinha 

que a caracteriza, uma acentuada diversidade de biótopos de grande importância ecológica, 

quer no seio da Ria, quer em todo o seu redor, que vão variando consoante a salinidade 

existente e com a maior ou menor proximidade dos cursos de água e ainda da frequência e 

do grau de imersão dos locais. É importante referir que em todo este ecossistema lagunar, 

as zonas de sapal salgado e salobro, paúl, águas livres, ilhas com vegetação, lodos e 

campos agrícolas, principalmente arrozais e o Bocage (um dos percursos do Bioria), são os 

que assumem um papel mais importante. 

Todas estas particularidades da Ria de Aveiro proporcionam-lhe um património natural 

riquíssimo, que é conhecido tanto a nível nacional como a nível internacional, como se 

pode comprovar através dos inúmeros estatutos de proteção que lhe foram atribuídos.  

A Ria de Aveiro é também o local de uma atividade de enorme importância para toda a 

região, ou seja, a extração do sal. Esta atividade apesar de importante, tem vindo a registar 

sucessivos decréscimos, devido a diversos fatores como a perda de valor económico e 

competitividade e ainda o aumento de poluição. Outra atividade, que apesar de já não estar 

Fonte: Disponibilizada pela Câmara Municipal 

de Estarreja 

 

Fonte: http://www.lnec.pt 
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operacional, marcou esta região, foi a apanha do moliço. Esta atividade teve uma grande 

importância socioeconómica, mas devido ao aparecimento dos adubos no séc. XX, 

desapareceu. Importante ainda de referir que os barcos que serviam antigamente para o 

transporte do moliço, hoje em dia são um dos maiores ex-líbris turísticos da cidade de 

Aveiro e de toda esta região, servindo para passear turistas nos canais da cidade. 

1.3 Procura turística no concelho de Estarreja 

 A procura turística traduz-se portanto, pelo conjunto de bens e serviços que as pessoas que 

se deslocam adquirem para realizar as suas viagens, expressos em termos de quantidade.  

Neste sentido, para analisar a procura turística existente no concelho de Estarreja, o 

estagiário teve em conta o Plano de Desenvolvimento Estratégico Turístico de Estarreja 

(PEDTE), facultado pela Câmara Municipal de Estarreja, na pessoa do Eng.º Norberto 

Monteiro. 

Desta forma, para analisar a procura turística no concelho, serão analisadas 2 variáveis: o 

número de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, por 100 habitantes e a estada média 

no estabelecimento hoteleiro (relação entre o número de dormidas e o número de hóspedes 

que deram origem a essas dormidas), segundo o PEDTE. 

Uma vez que os dados estatísticos para o Município de Estarreja nem sempre são 

disponibilizados ao Instituto Nacional de Estatística (INE), algumas das análises serão 

apresentadas em função da NUT III Baixo Vouga, local onde se insere o concelho de 

Estarreja e dos valores registados em Portugal. 

Entre o período de 2003 a 2008 e no que diz respeito ao número de dormidas em 

estabelecimentos hoteleiros por cada 100 habitantes, para o Município de Estarreja, apenas 

foi possível ter informação para o ano de 2007. Por este motivo, é apresentado no seguinte 

gráfico o número de dormidas em Estarreja apenas para o ano de 2007, que foi de 52, 

ficando muito aquém do número registado pela NUT III Baixo Vouga nesse mesmo ano, 

que foi de 119,8 dormidas. 
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Gráfico 1 - Dormidas em unidades hoteleiras por 100 hab. na NUT III Baixo Vouga e em Estarreja 

Fonte: Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico de Estarreja 

 

No que diz respeito à estada média nos estabelecimentos hoteleiros e considerando o 

mesmo período de tempo (2003 a 2008), foi possível observar que o concelho de Estarreja 

comparativamente à NUT III Baixo Vouga ocupa uma posição favorável de 2 noites contra 

1,8 noites da NUT III. Em relação à média nacional, o concelho de Estarreja não consegue 

atingir a média nacional que se situa nas 3 noites. Podemos observar estes dados no gráfico 

seguinte:  

 

Gráfico 2 - Estada média na unidade hoteleira (noites) na NUT III Baixo Vouga e em Estarreja 

Fonte: Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico de Estarreja 

 

Depois de observar e analisar a informação aqui apresentada, podemos concluir que, dado 

o volume de habitantes do concelho, o número de dormidas das pessoas que visitam o 

concelho de Estarreja poderia ser mais elevado. No que diz respeito à análise do número 

médio de noites que um visitante permanece num estabelecimento de alojamento, podemos 

afirmar que o concelho de Estarreja se encontra numa posição competitiva, relativamente 

aos restantes concelhos pertencentes à NUT III Baixo Vouga, como são o caso de Águeda, 

Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, 

Sever do Vouga e Vagos. 
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1.4 Oferta turística no concelho de Estarreja 

O conceito de oferta turística advém da própria definição de Turismo e por este motivo, 

podemos então dizer que são incluídos na oferta turística todos os bens e serviços, desde o 

hotel, os restaurantes, os recursos naturais, as atividades recreativas, entre outros.  

Os recursos turísticos são […]“bens e serviços que, por intermédio da atividade humana, 

tornam possível a atividade turística e satisfazem as necessidades da procura” 

(Cunha,2001:180). Neste sentido, podemos então dividir estes recursos turísticos em dois 

grupos: os recursos primários e os recursos secundários ou complementares. 

Desta feita, são assim enumerados os recursos turísticos primários: património natural, 

património monumental, património cultural e artístico, património etnográfico 

arqueologia industrial, património complementar, equipamentos culturais e recreativos, 

equipamentos desportivos, equipamentos de lazer, equipamentos de negócios, eventos 

religiosos, eventos culturais e recreativos, eventos de animação, eventos desportivos, 

eventos de negócios. 

No que diz respeito aos recursos turísticos secundários ou complementares existentes em 

Estarreja, podem-se enumerar s seguintes: gastronomia, transportes, infraestruturas, 

equipamentos sociais, alojamento, restauração, estabelecimentos de bebidas, agências de 

viagens, rent-a-car. 

Como se pode observar, o concelho de Estarreja tem diversos pontos estratégicos turísticos 

que pode utilizar para se autopromover e potenciar o turismo, tanto na cidade como nas 

suas freguesias.  

No que diz respeito ao turismo religioso, Estarreja possui sete igrejas matrizes, uma por 

cada freguesia e possui ainda 21 capelas. 

O concelho de Estarreja apenas possui uma unidade hoteleira, pertencente ao Grupo 

Eurosol, duas pensões e uma quinta de Turismo de Habitação. 

Ao nível da Restauração, o concelho de Estarreja tem para oferecer trinta e sete 

restaurantes, três pizzarias e uma marisqueira, o que dá sensivelmente 0,4 restaurantes por 

km². 

Estarreja e todo o restante concelho estão desde há muito ligados à indústria pesada, 

devido ao complexo químico que ali foi implantado e por esse motivo acabou por ser 
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transmitida, erradamente, a ideia que todo o concelho estaria poluído e que não haveria 

nada para visitar. Foi neste contexto que surgiu a parceria da Câmara Municipal de 

Estarreja com um grupo de estudantes da Faculdade de Engenharia do Porto. Estes uniram 

esforços por um lado, para limpar a imagem do concelho e por outro para realizar um 

estudo sobre a Garça Vermelha, consolidando assim um pilar fundamental no 

desenvolvimento do concelho de Estarreja, que assenta no conhecer, valorizar e conservar 

o património natural existente. Assim nasceu o projeto Bioria. 

Para além deste Projeto, que tanto tem contribuído em termos turísticos para o aumento de 

turistas no concelho, o concelho de Estarreja é detentor ainda de duas casas de enorme 

valor histórico: a casa Dr. Prof. Egas Moniz, Prémio Nobel da Medicina e a Casa Museu 

Marieta Soalheiro Madureira. 
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II - Projeto Bioria 

O projeto Bioria é um projeto de conservação de natureza e de biodiversidade no concelho 

de Estarreja e tem um importante papel no que diz respeito à sensibilização ambiental e 

envolvimento de toda a comunidade. Este projeto apela ainda à educação ambiental e como 

tal, está envolvido em diversos projetos com inúmeras escolas de norte a sul do país e 

visando explicar aos mais pequenos a importância do respeito pelo mundo natural e animal 

e pela preservação dos mesmos. 

Este projeto tem ainda como objetivo valorizar a imagem de Estarreja enquanto um 

concelho “verde” e saudável para acabar de vez com a imagem ”cinzenta” que lhe foi 

atribuída, devido ao complexo químico instalado na zona industrial. Estarreja, neste novo 

século, quer ficar marcada por outro motivo, quer redescobrir as suas origens, quer 

redescobrir o património natural e quer, tal como o próprio Presidente da Câmara o diz, 

”virar Estarreja para a ria”. 

Desta forma, o projeto Bioria, localizado no Baixo Vouga Lagunar, ganha ainda mais força 

pois a intenção deste projeto é marcar a diferença, recuperando locais de extraordinária 

mais-valia quer em termos naturais, quer em termos culturais, pois toda a história de 

Estarreja esteve ligada à Ria e ao mundo natural. 

2.1 Origens e desenvolvimento do Projeto Bioria 

As origens do Projeto Bioria remontam ao ano de 2001, altura em que alguns alunos da 

Faculdade de Engenharia do Porto, de entre os quais Rui Brito, se dedicavam a um estudo 

no Baixo Vouga Lagunar, mais particularmente, ao estudo da Garça Vermelha. Após a 

finalização do curso, o então já biólogo Rui Brito, que reconheceu o potencial existente no 

património natural do concelho de Estarreja, organizou a base estrutural do que 

posteriormente se viria a tornar no Bioria. O Dr. António Martins foi nesta altura uma 

pessoa de extrema importância. Sendo ele o responsável pela equipa de Conservação da 

Natureza da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, recebeu 

importantes mais-valias e valências, que o enquadraram com as ações programáticas da 

Estratégia Nacional da Conservação da Natureza, possibilitando posteriormente a 

candidatura aos financiamentos comunitários ao abrigo da FEDER. 

O Projeto Bioria, tem como objetivos o reconhecimento do património natural do Baixo 

Vouga Lagunar e ser um importante instrumento de educação ambiental e de divulgação da 

natureza e do património deste concelho. 



 Câmara Municipal de Estarreja – Projeto Bioria  19 

 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia | Instituto Politécnico da Guarda 

A Câmara Municipal de Estarreja aprovou o projeto e neste sentido foi crescendo pouco a 

pouco, mas de uma forma equilibrada, tendo conseguido atingir os objetivos a que se tinha 

proposto e tornando-se num local de extrema importância no que diz respeito à natureza e 

à sustentabilidade ambiental. 

Devido aos impressionantes resultados e ao sucesso obtido pela fase inicial do Projeto 

Bioria, iniciou-se a continuidade do projeto e em 2005 foram inseridas mais dois novos 

objetivos, que passavam pelo envolvimento da população e por ações de requalificação 

ambiental. 

Numa fase inicial a Câmara Municipal contou com o apoio do mesmo grupo que 

inicialmente tinha criado esta ideia, mas em 2008 o Município, devido a algumas 

incompatibilidades, decidiu prescindir dos serviços desse mesmo grupo e decidiu contratar 

o Eng.º Norberto Monteiro. Esta mudança mostrou-se uma aposta ganha por parte do 

Município Estarrejense, pois foi a partir daí que o projeto mais cresceu, tendo sido 

inaugurados três novos percursos e o Centro de Interpretação Ambiental de Salreu (CIA). 

O Eng.º Norberto Monteiro tinha a missão de única e exclusivamente fazer crescer este 

projeto e de unir todo o concelho em redor do Bioria, para que todos pudessem ver a beleza 

e a riqueza ambiental que o concelho oferece. Foram ideias como a conceção da mascote 

“Garci”, (baseada na Garça Vermelha, animal que tem estatuto de espécie prioritária de 

conservação), a criação de cartazes, slogan e brochuras de divulgação do património 

natural de Estarreja, a criação de uma página de internet, a constante realização de 

exposições no CIA e por fim a criação de dois DVD’s ajustados tanto para adultos como 

para crianças, que impulsionaram o projeto Bioria para aquilo em que se tornou nos dias de 

hoje. 

Por todos estes motivos, o Bioria tem sido alvo de várias distinções e reconhecimento, quer 

a nível nacional, quer a nível internacional. A nível nacional, este projeto recebeu o prémio 

da categoria ”Ambiente”, em 2007, da 1ª edição dos prémios anuais de turismo, entregues 

pela extinta Região de Turismo da Rota da Luz. A nível internacional foi o único 

representante luso no prémio europeu Royal Destination Award 2007 for Sustainable 

Tourism in Europe, sendo um dos 15 melhores projetos. Fez ainda parte, por convite da 

Rede Europeia de Turismo Sustentável DESTILINK, como modelo de boas práticas. Para 

além do que já foi mencionado, o projeto Bioria tem inclusivamente sido bastante 

solicitado para diversas entrevistas em diversos órgãos de comunicação social, de onde 
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podemos destacar por exemplo, a revista Visão, um artigo no Jornal de Noticias, uma 

referência na revista Fugas, um artigo na revista Sábado e uma entrevista no programa  

2.2 Rede de Percursos do Bioria 

O Projeto Bioria, foi idealizado em 2001 e posteriormente em 2002, foi inaugurado o 

primeiro percurso pedestre - o percurso de Salreu. Este percurso estende-se por 

sensivelmente 8 km e ao longo do mesmo conseguem-se ver diversas paisagens, todas elas 

de grande riqueza quer em termos de fauna, quer em termos de flora. 

Atualmente o projeto conta com mais três percursos, sendo eles o percurso do Rio Jardim, 

que ocupa cerca de 2 km e é bastante arborizado, o percurso do Bocage que tem 4 km de 

comprimento e tem uma paisagem com vários campos verdes que são delimitados por 

sebes e valas e por fim pelo percurso do Rio Antuã, que se estende ao longo de 6 km e 

diferencia-se dos restantes devido à sua paisagem, essencialmente milheirais. Três dos 

percursos situam-se nas freguesias de Salreu e Canelas, apenas o percurso do Rio Antuã, 

tem o seu início na freguesia de Beduído. No início do próximo ano, 2012, estão agendadas 

as inaugurações de três novos percursos nas freguesias de Avanca, Veiros e Pardilhó. 

(anexo I). 

2.3 Percurso de Salreu 

Como já foi referido anteriormente, o Percurso de Salreu (Figura 7) estende-se ao longo de 

8 km e é de natureza circular, tal como podemos observar na seguinte imagem: 
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Figura 7-Percurso de Salreu 

Fonte: Disponibilizada pela Câmara Municipal de Estarreja 

 

Este percurso tem o seu início e o seu término junto do CIA do Bioria. Este percurso, tal 

como os outros tês percursos existentes, situam-se no chamado Baixo Vouga Lagunar, ou 

seja uma com características muito próprias. Este percurso atravessa áreas designadas por 

sapal e paúl e terrenos de cultivo, principalmente arrozais. 

Os arrozais são um habitat de enorme riqueza em biodiversidade e com um elevado 

potencial ecológico, pois dão guarida a diversas espécies de anfíbios peixes e insetos, 

assim como a aves e mamíferos, que dele se alimentam, (ver anexo II). 

O percurso de Salreu é de uma beleza impar, quer pela sua envolvência paisagística, quer 

pelo património natural e cultural em que está envolvido. 

Antigamente, no início deste percurso, ou seja, junto ao Esteiro de Salreu (local onde agora 

se encontra também o C.I.A.), este espaço funcionava como uma espécie de centro 

comercial, onde se efetuavam as trocas comerciais. Um exemplo dessas trocas são os 

produtos que vinham da Ria, como o moliço que servia de fertilizante natural, o sal das 

salinas, que em tempos foi muito importante para a conserva dos alimentos, através da 

salga do peixe e da carne, o junco, que é uma planta existente ao longo deste percurso era 

também de uma importância extrema, pois servia para fazer a cama do gado e 

posteriormente servia também como fertilizante natural. 

Este percurso passa ainda por uma zona de habitat denominada “águas livres”, ou seja, é 

um local de excelência para os diferentes tipos de peixes quer de água salgada, quer de 

água doce poderem viver e procriar. 
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Para finalizar, é importante ainda de referir que este percurso, está situado entre o Rio 

Antuã e o Esteiro de Salreu e estão ligados por uma rede de valas que permite a 

comunicação entre todos os habitats.  

2.4 Percurso do Rio Jardim 

O percurso do Rio Jardim (figura8) estende-se ao longo de 2 km e tem a forma de U, isto é, 

o visitante inicia a viagem deste percurso junto à linha de Comboio e termina-a novamente 

na mesma zona, mas cerca de 300m mais a frente, também junto à linha férrea. Este 

percurso tem ainda algumas particularidades que o distingue dos restantes, como é o caso 

de ter árvores ao longo de quase todo o percurso e de ser o percurso onde existem mais 

probabilidades de ver lontras e genetas. 

Este percurso, segundo a maioria dos visitantes, é o percurso mais bonito devido ao Rio 

que acompanha grande parte do percurso e devido a toda a flora que a rodeia. 

 

Figura 8- Percurso do Rio Jardim 

Fonte: Disponibilizada pela Câmara Municipal de Estarreja 

2.5 Percurso do Rio Antuã 

O percurso do Rio Antuã (figura 9) tem o seu início junto ao Esteiro de Estarreja e 

acompanha o Rio Antuã ao longo dos seus 6 km. Este percurso tem uma particularidade 

que é o facto de toda a água utilizada para a rega dos arrozais existentes ao longo do 

Percurso de Salreu ser retirada deste  

Rio, uma vez que seria impossível utilizar a água da Ria de Aveiro, devido à sua 

salinidade. Este percurso, é como todos os outros percursos, fazível quer a pé, quer de 

bicicleta. 
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Figura 9- Percurso do Rio Antuã 

Fonte: Disponibilizada pela Câmara Municipal de Estarreja 

2.6 Percurso do Bocage 

Este percurso tem o seu início no Ribeiro de Canelas e, acompanhando esta linha de água, 

estende-se por 4 km e tal como o percurso do Rio Jardim apresenta uma forma em U. 

Todos os visitantes que visitam este percurso deparam-se com diversos habitats nesta 

região, sendo um dos mais importantes o Bocage (figura 10).  

O Bocage é um biótopo de uma característica exclusiva e que por esse mesmo motivo, lhe 

confere propriedades únicas. Estas zonas são então terrenos ladeados por sebes e 

entrecortados por valas de água, que delimitam campos destinados ao cultivo, zonas de 

pastagens, pousios e áreas alagadas. Esta combinação perfeita de fatores naturais e da ação 

do homem através da modelação e manutenção das sebes, resultou neste magnífico biótopo 

de nome Bocage. Este tipo de habitat é único em Portugal e é inclusivamente raro na 

Europa. 

Ao longo deste percurso é, também, possível observar uma raça de bovinos característica 

desta região, a raça Marinhoa. Esta raça distingue-se facilmente das outras, devido à cor do 

seu pelo, de tons alaranjados. Estes animais antigamente eram utilizados para trabalhar no 

campo e no mar para puxar as redes dos pescadores. Hoje em dia, grande parte dos 

criadores desta raça apenas o faz para exposições. 
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Figura 10- Campo em forma de Bocage 

Fonte: Disponibilizada pela Câmara Municipal de Estarreja 

2.7 Centro de Interpretação Ambiental 

O CIA, como já foi referido anteriormente, situa-se no início do percurso de Salreu e é de 

uma importância extrema para o projeto Bioria. O C.I.A. possui 4 espaços, sendo eles o 

guichet de receção, o auditório, uma zona de trabalho com condições de pernoita e o 

armazém para guardar o material. (anexo III) 

O guichet de receção é o local do primeiro contacto e atendimento dos visitantes. É neste 

local que o estagiário toma conhecimento do objetivo da visita por parte do visitante. 

O auditório é o espaço de educação ambiental. Neste local está disponível uma pequena 

exposição fotográfica de algumas aves existentes ao longo do percurso de Salreu. É 

também neste local que os visitantes podem observar os DVD’s de introdução ao percurso 

que vão visitar. 

A zona de trabalho com condições de pernoita, existente no C.I.A., destina-se 

essencialmente a investigadores que pretendam desenvolver trabalhos relacionados com 

fauna e flora existente em qualquer um dos percursos do projeto Bioria. 

O Centro de Interpretação Ambiental é também o local para o aluguer e venda de matéria, 

complementar às visitas, como é o caso de binóculos, guia de campo, PIN’s, entre outros. 

É também o local onde os visitantes podem alugar o carro elétrico, kayakes, bicicletas. Os 

visitantes também podem aí adquirir qualquer produto de divulgação como DVD’s, t-

shirt’s, PIN’s, chapéus ou lápis. (anexo IV) 



 Câmara Municipal de Estarreja – Projeto Bioria  25 

 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia | Instituto Politécnico da Guarda 

2.8 Bioria – Atividades desenvolvidas 

O Projeto Bioria tem conhecido nos últimos anos um crescimento acentuado, no que diz 

respeito a atividades desenvolvidas quer pela Câmara Municipal, através do projeto, quer 

por parcerias com outras entidades, como é o caso do Ciência Viva, diversas escolas e 

algumas empresas. São exemplos de atividades levadas a cabo pelo projeto Bioria todos os 

workshops, visitas guiadas, passeios de kayaks, exposições fotográficas e anilhagem de 

aves. 

A grande maioria destas atividades realiza-se durante o verão. É também possível admirar 

a beleza dos percursos durante o inverno mas, para isso, é necessário fazer previamente a 

marcação das visitas guiadas. 

Durante o verão, o Centro de Interpretação Ambiental em Salreu encontra-se aberto todos 

os dias, com o intuito de proporcionar momentos únicos aos seus visitantes. Uma das 

formas que existe para visitar os percursos de maneira previamente marcada é através do 

Ciência Viva, que organiza regularmente visitas guiadas aos percursos.  

Para além das visitas guiadas, este ano o Ciência Viva organizou também, em parceria com 

o responsável pelo projeto, o Eng.º Norberto Monteiro, uma sessão noturna de Astronomia 

e Biologia (figura 11). Esta atividade decorreu no percurso de Salreu e contou com a 

participação de 70 pessoas. No que diz respeito à Biologia, foram detetados vestígios da 

presença de mamíferos e aves de rapina. Já na parte final foram emitidos artificialmente 

sons de aves, por um sistema áudio, ao qual responderam prontamente um Mocho Galego e 

um Bufo Real. Este último representa o predador máximo da cadeia alimentar em causa.  

No que diz respeito à parte da Astronomia, o projeto Bioria contou a presença do Prof. José 

Matos, astrónomo e docente na Universidade de Aveiro, que explicou e mostrou a 

formação do Universo, a constituição dos planetas e por fim as constelações existentes. 

 

Figura 11- Sessão de Astronomia e Biologia 

Fonte: Elaboração Própria 
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Para além desta atividade que chamou ao CIA de Salreu diversos curiosos e amantes da 

Natureza, existiu um outro evento que captou as atenções de bastantes fotógrafos, a II 

Maratona Fotográfica. Este ano este evento teve o título de “A Noite e o Crepúsculo no 

Bioria”. Esta atividade, apesar de ter sido bastante concorrida, ficou um pouco aquém das 

expectativas pois foi necessário recorrer à alteração da data, devido às chuvas que se 

fizeram sentir na altura. Esta atividade decorreu no dia 14 de agosto. 

Uma outra atividade que cativou imensas pessoas, das mais diversas idades, foi o III 

Passeio de Kayak pelas ribeiras de Veiros (figura 12), onde mais de 200 visitantes 

percorreram um braço da ria, ao longo de dois quilómetros de beleza natural, tendo assim a 

oportunidade de descobrir os encantos da mesma. 

De realçar que nos meses de outubro, novembro e dezembro, apesar de bem menos 

movimentado, o projeto Bioria tem já agendadas diversas atividades, de onde ganham 

realce: cursos de ilustração científica, um curso de astronomia e um curso de iniciação ao 

birdwatching. Para além disso os percursos continuam também disponíveis para visitas 

guiadas, desde que tenham marcação prévia. 

 

Figura 12- Passeio de Kayak em Veiros 

Fonte: Disponibilizada pela Câmara Municipal de Estarreja 

 

Como se pode facilmente perceber, o projeto Bioria tem inúmeras atividades, para pessoas 

de diversas faixas etárias. É importante ainda salientar que durante todo o ano o projeto 

acolhe diversas atividades que, apesar de não terem o mesmo grau de afluência, continuam 

a atrair pessoas ao CIA em Salreu 
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2.9. Geocaching 

O geocaching é uma espécie de jogo, à escala mundial, realizado ao ar livre e que tem 

como principais propósitos a aventura, o prazer pela descoberta de novos destinos e de 

novas formas de fazer turismo. O geocaching dá também uma grande importância à 

sustentabilidade dos locais onde se encontra inserido. Quer isto então dizer que os 

geocachers (nome que se dá ás pessoas que são amantes e praticantes desta modalidade), 

utilizam durante as suas aventuras sacos, para que durante o tempo em que estão a praticar 

a modalidade, recolham todo o lixo que vão encontrando. Este jogo assemelha-se a uma 

“caça ao tesouro”, uma vez que o objetivo deste animado jogo/desporto é encontrar caches, 

ou seja, o tesouro dos geocachers. Estas caches são pequenas caixas com pequenos 

objetos, colocados no local pelo criador da cache. Posteriormente qualquer geocacher que 

procure e encontre este tesouro, poderá retirar um dos objetos que está no interior da 

cache, mas em sua contrapartida terá de lá deixar outro e assinar o bloco de presenças, que 

“imortaliza” a descoberta por parte do geocacher. No final e apenas se o desejar, o 

geocacher poderá relatar toda a experiência e a sua aventura até descobrir a cache, num site 

oficial desta modalidade. 

 

Figura 13- Logotipo Geocaching 

Fonte: http://www.geocaching.com/default.aspx  

2.9.1 Geocaching no concelho de Estarreja 

O Geocaching tem registado no concelho de Estarreja, tal como em todo o território 

nacional, um aumento significativo. Por exemplo, nos quatro percursos do Bioria existem 

dezasseis caches, que são constantemente procuradas por geocachers que se dirigem ao 

local para fazer desporto, observação de aves e ao mesmo tempo fazerem este jogo em 

família. 

Embora saibamos que no distrito de Aveiro existem, até este momento, 7949 caches, é 

quase impossível saber quantas ao certo se situam em Estarreja. Podemos apenas dizer que 

http://www.geocaching.com/default.aspx
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existem bastantes caches espalhadas pela cidade e pelas freguesias que constituem o 

concelho. Como exemplo, aqui ficam alguns locais onde podemos encontrar as caches: 

 Igreja de Santiago de Beduído 

 R.D.M. - Senhora do Monte (Salreu) 

 Visconde de Salreu - O Mecenas 

 BIORIA - Centro de Interpretação Ambiental, Salreu 

 Árvore Centenária de Veiros 

 Bioria - Rio Jardim 

 Gare de Avanca 

 Esteiro da Ribeira do Mourão 

 Rota Azul - A Ria e As Comportas  

Através deste pequeno exemplo, podemos então ver que as caches podem estar escondidas 

quer em meios urbanos, quer em meios naturais. Normalmente o autor das caches, quando 

esconde o “tesouro”, tem em conta locais com uma paisagem fantástica, por serem  pouco 

conhecidos ou então pela sua relevância histórica, gastronómica ou cultural. 

 

Figura 14- Cache do Percurso de Salreu 

Fonte: Sérgio Marques 

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=ff15d1d2-7238-41d8-a234-038a2769f4fb
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=d06e4097-6244-41d4-8099-9a3ce9d4dd8e
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=2daf92ac-78df-4a0d-9eb5-e42b9fc5832f
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=4ea268c5-4571-45d3-b9f1-4ac669bb26d0
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=2ba69c3f-3f12-4f8d-ac34-ec0c581ef76b
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=0b2c3eba-4e68-4499-aaf7-e319bb6111cd
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=d017d936-4e90-488c-ac70-539d0f9756d3
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=cfb85fb0-06ba-449f-a55a-a295fbe23ba2
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=219d6053-7aca-491f-93ff-545235730ad8
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=85fb6d29-fdfc-4b6e-8bcd-2a6877c04a33
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=85fb6d29-fdfc-4b6e-8bcd-2a6877c04a33
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=bda6d0cc-b96c-42b4-be16-dadbfb853b8e
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=c9d8bd90-fb5f-4517-bafa-50ac4eae527e
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=c2e1f008-2e00-4cec-83ca-7bfc0e1ee44e
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3 Descrição das atividades do estagiário 

O estagiário esteve inserido em diversas atividades ocorridas no CIA e nos percursos do 

Bioria, conjuntamente com os outros elementos do projeto. Por este motivo, o estagiário 

aborda neste ponto todas as atividades nas quais esteve envolvido e faz a sua explicação, 

de modo a poder descrever pormenorizadamente o seu papel no projeto em causa.  

3.1 Receção e apresentação do Centro de Interpretação Ambiental 

Durante os meses de estágio, julho, agosto e setembro, o estagiário tinha, juntamente com 

os restantes elementos do staff do projeto, que abrir o CIA em Salreu e fazer a 

apresentação do percurso a todos os visitantes que aparecessem. 

Nesta atividade o estagiário teve, essencialmente, que dar indicações sobre a localização e 

particularidades de todos os percursos, fazer a inscrição das visitas guiadas, aluguer de 

bicicletas e binóculos, venda de produtos de merchandising, venda de águas e cafés e 

aluguer e monitorização de kayaks.  

Esta atividade foi vantajosa para o estagiário, pois permitiu o contacto do mesmo com 

diversos visitantes, permitindo desta forma pôr em prática o que aprendeu no decorrer do 

curso. O bem receber os visitantes e o contacto com pessoas de outras nacionalidades, 

permitiram ao estagiário utilizar e até melhorar as competências adquiridas a nível 

linguístico, com forte incidência no Inglês e no Espanhol. 

3.2 Realização de inquéritos aos visitantes 

Na fase inicial do estágio, foi proposto pelo coordenador do projeto a todos os membros da 

mesma equipa, a realização de inquéritos aos diversos visitantes que surgissem. No 

decorrer deste pedido o estagiário abordava os visitantes que terminavam a sua visita e 

questionava qual era a disponibilidade dos mesmos para a realização do inquérito. Este, 

tinha por base o melhoramento das condições dos percursos, bem como identificar qual o 

tipo de público que os visitava, de que forma fazia o percurso, com que frequência, qual o 

grau de satisfação, se conhecia outros pontos turísticos na região e na parte final era 

também possível sugerir ou criticar algum ponto do projeto.(anexo VI) 

Esta atividade permitiu ao estagiário perceber melhor quais eram os interesses e as 

motivações que levavam os visitantes a fazer o percurso, tal como também permitiu 

perceber quais os pontos do projeto que têm de ser melhorados. Em relação aos interesses e 

motivação o estagiário pode referir que a grande maioria (45,63%) dos visitantes do Bioria 
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elegeram o passeio. Esta experiência permitiu ao estagiário ter o conhecimento real do 

nível de satisfação dos visitantes e de todas as sugestões e criticas que os mesmos fazem ao 

projeto. 

 Em relação ao nível de satisfação é possível ao estagiário afirmar que a apreciação dada ao 

projeto Bioria por parte dos visitantes foi sempre positiva, 48,74% dos inquiridos afirma 

que o projeto tem um nível de satisfação de muito bom, 25,21% dos inquiridos responde 

que tem um nível de satisfação bom e por fim, os restantes 23,53%, afirma que o projeto é 

excelente. 

Já no final do estágio, todo o staff e coordenador do projeto reuniram-se com o intuito de 

discutir o que tinha corrido bem e o que terá de ser melhorado no ano seguinte. No que diz 

respeito ao relatório, o estagiário sugeriu que fosse adicionada uma questão acerca do 

geocaching, de forma a perceber qual o impacto que este tem nestes percursos.  

3.3.Astronomia e Biologia no verão 

Esta atividade realizou-se em agosto e teve a parceria da Associação de Física da 

Universidade de Aveiro. O seu início foi às 22h30m e o encerramento por volta das 2h30m 

da madrugada. Consistiu inicialmente numa palestra sobre astronomia e biologia e 

seguidamente foi realizada uma visita a pé ao percurso de Salreu com o intuito de fazer a 

observação de aves de rapina noturnas e observação de estrelas. 

A primeira parte desta atividade foi levada a cabo pelo Astrónomo José Matos, docente do 

departamento de Física da Universidade de Aveiro, que com a sua forma descontraída e 

cativante conseguiu explicar e mostrar como se formou o Universo e ainda algumas 

curiosidades sobre a Lua. 

Seguidamente o orador foi o Eng.º Norberto Monteiro. Na zona frontal ao CIA em Salreu o 

Eng.º falou sobre a fauna e flora existente nos percursos do projeto Bioria. Mostrou ainda 

diversas imagens e vídeos conseguidos dentro dos percursos do Bioria, de animais que, 

apesar de existirem, sempre que pressentem atividade humana se escondem. No decorrer 

desta apresentação, proporcionou-se aos presentes uma visita guiada pelo percurso de 

Salreu, onde foram identificados, também pelo Eng.º Norberto Monteiro, diversas 

regurgitações de aves de rapina. Nesta fase, procedeu-se também ao visionamento de 

excrementos de lontra. O coordenador do projeto Bioria finalizou a sua intervenção com 

uma emissão artificial de sons de aves de rapina noturnas, que foram prontamente 
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respondidas quer pelo som de um mocho galego, quer pelo som de um bufo real, animal do 

topo da hierarquia dos predadores. 

O Astrónomo José Matos encerrou a atividade debaixo de um céu estrelado, falando sobre 

as constelações e de como elas deram origem aos signos. No final da visita ao percurso de 

Salreu, houve ainda a oportunidade de todos os presentes poderem observar a Lua, alguns 

planetas e até um dos braços da Via Láctea, num super telescópio cedido pela 

Universidade de Aveiro. 

A pedido do Eng.º Norberto Monteiro, o estagiário teve nesta atividade um papel ativo, 

através da captação de imagens fotográficas e deslocou-se de carro para um ponto 

estratégico para emitir artificialmente os sons de aves de rapina noturnas, com intuito de 

estas aparecerem durante a visita dos presentes, facto que acabou por não acontecer, 

devido a fatores como excesso de luminosidade e ruído no local. (Anexo V). 

Esta atividade foi, para o estagiário muito gratificante, pois pôde observar, perceber e 

entender mais sobre matérias sobre as quais tinha pouco conhecimento. Foi também 

importante para o mesmo a participação nesta atividade pois foi mais uma forma de 

assimilar alguma informação sobre um dos percursos do Bioria. 

3.4.Apoio e acompanhamento de visitas guiadas 

Esta atividade decorreu durante todo o estágio sendo que numa fase inicial, o estagiário 

apenas prestou serviço de acompanhamento das visitas guiadas, preparando o material 

como é o caso do carro elétrico, binóculos e guia de aves. Foi pedido ao estagiário, nesta 

fase inicial, que sempre que possível dirigisse o carro elétrico, para que em todas as visitas 

em que participava assimilasse informação, com o objetivo de mais tarde poder fazer 

visitas guiadas, facto que acabou por acontecer. Estas visitas guiadas tinham como objetivo 

a identificação de fauna e flora, mostrar os arrozais, mostrar a junção do rio Antuã com Ria 

de Aveiro e mostrar toda a zona de caniçal existente. 

Esta experiência foi de grande importância para o estagiário, pois permitiu ao mesmo, 

numa fase inicial, o contacto com a natureza e com uma diversidade de espécies que o 

estagiário não tinha conhecimento. Posteriormente, já com conhecimento da fauna e da 

flora, permitiu ao estagiário a comunicação com diversos grupos das diversas faixas 

etárias. 

 



 Câmara Municipal de Estarreja – Projeto Bioria  32 

 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia | Instituto Politécnico da Guarda 

3.5.Maratona Fotográfica – “A noite e o crepúsculo no Bioria” 

O evento realizou-se pela segunda vez este ano ficou um pouco aquém das expectativas, 

pois deparou-se com algumas adversidades. Primeiro teve de ser adiado, devido ao estado 

do tempo e à chuva constante. Posteriormente, na nova data, a chuva voltou a estar 

presente e por este motivo muitas das pessoas que tinham feito a inscrição acabaram por 

não comparecer. 

Esta atividade, que decorreu no início de agosto, proporcionou a diversos fotógrafos, 

amadores e profissionais, a possibilidade de fotografar todos os percursos e a fauna e flora 

existentes nos percursos do Bioria. Os fotógrafos chegaram ao longo do dia, para desta 

forma proceder à pesquisa do melhor spot, de forma a conseguir o melhor registo. 

O estagiário, juntamente com o resto do staff do projeto, procedeu às inscrições dos 

presentes fotógrafos, distribuindo-lhes diversos mapas dos percursos e indicando alguns 

dos melhores pontos para fotografar diferentes tipos de espécies ou plantas. Posteriormente 

e apenas após o encerramento do Centro de Interpretação Ambiental, o estagiário 

participou também como concorrente também no concurso, juntamente com mais um 

elemento do staff. 

O estagiário, relativamente a esta atividade, acabou por fazer um trabalho normal, uma vez 

que as informações dadas aos participantes foram bastante semelhantes ás dadas aos 

visitantes comuns. 

3.6.Monitorização de kayaks. 

Ao longo do período estágio, muitos visitantes escolheram o Kayak como meio de eleição 

para conhecer o percurso de Salreu. Um dos motivos era sem dúvida o valor monetário 

deste, fixado em 2 euros o dia todo, ou enquanto a maré o permitisse. Por outro lado, era 

uma forma mais divertida para conhecer o percurso e também uma excelente forma de 

praticar exercício físico e/ou desporto. 

O estagiário, neste tipo de atividade teve como funções explicar as regras de segurança e 

de utilização dos kayaks, bem como prestar auxílio em caso de necessidade. Já na parte 

final desta atividade, o estagiário, juntamente com o restante staff, tinha que proceder à 

limpeza do material. 

Esta atividade permitiu ao estagiário trabalhar essencialmente com público mais jovem, 

principalmente com campos de férias e escolas para alunos com dificuldades 
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(CERCIESTA), que utilizavam regularmente o percurso aquático do Bioria. Devido a estas 

especificidades, este trabalho foi muito gratificante e permitiu ao estagiário desenvolver 

algumas capacidades que permitiram ao mesmo efetuar um trabalho melhor. 
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Conclusão 

Em forma de conclusão, é possível afirmar que os três meses passados no projeto Bioria 

foram uma experiencia muito importante para o estagiário e a aprendizagem adquirida terá 

com toda a certeza reflexo no futuro profissional do mesmo. 

As atividades levadas a cabo no decorrer do estágio permitiram ao estagiário pôr em 

prática muitos dos pressupostos que apreendeu ao longo do curso de Turismo e Lazer e 

essas mesmas atividades tiveram ainda o objetivo claro de ajudar o desenvolvimento do 

projeto Bioria. 

Neste sentido, é ainda possível afirmar que existiram diversos pontos positivos ao longo do 

estágio, por exemplo a receção aos clientes, as visitas guiadas e a participação em diversas 

atividades onde o Bioria está inserido. A nível pessoal, o ponto mais positivo que o 

estagiário tem a realçar, consiste na abertura a novas ideias que o coordenador do projeto 

teve. Por este mesmo motivo e dada essa abertura entre todos os intervenientes do projeto, 

o estagiário decidiu propor algumas atividades e sugestões para o crescimento e 

melhoramento do projeto, tornando-o assim mais forte e com uma maior diversidade de 

ofertas ao cliente. Essas ideias e sugestões foram: criação de novas atratividades junto ao 

Centro de Interpretação Ambiental em Salreu, como é o caso de um bar com refeições 

económicas e venda de bebidas, criação de uma geocache geral, que faça com que os 

amantes da atividade geocaching necessitem de percorrer os 4 percursos para encontrar a 

cache final, aquisição de um maior número de kayakes, devido à procura que estes têm e 

aquisição de mais um veículo elétrico, se possível com um maior número de lugares, pois 

facilmente o veículo existente fica lotado. 

Um outro fator também bastante importante tem a ver com a implementação no percurso 

do Rio Jardim e em parte do percurso de Salreu, de novas formas de facilitar a 

acessibilidade a pessoas com dificuldades de locomoção, visuais e auditivas. Neste sentido, 

a estagiária de mestrado na vertente de Turismo Acessível, Sofia Mesquita, está a ter um 

papel fundamental pois o seu mestrado está a incidir diretamente na rede de percursos do 

Bioria e por esse motivo o seu conhecimento nesta área é uma mais-valia para o projeto. 

O projeto Bioria, tal como qualquer outro projeto, tem também aspetos negativos. O facto 

de o estágio decorrer no Centro de Interpretação Ambiental em Salreu afasta todas as 

hipóteses de contacto do estagiário com as restantes atividades de âmbito turístico levadas 

a cabo pela Câmara Municipal de Estarreja.  
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No que diz respeito às críticas ao projeto, o estagiário apenas tem a realçar cinco aspetos 

negativos: a sinalização para chegar ao Centro de Interpretação Ambiental em Salreu é 

claramente insuficiente, a publicidade dentro da cidade de Estarreja (flyers, cartazes, 

outdoors etc.) e nas restantes freguesias bastante também insuficiente, muito pouca 

intercomunicação com o Turismo Centro de Portugal, a existência de apenas um veículo 

elétrico para as visitas guiadas, sendo este de baixo número de lugares e por fim o aspeto 

que o estagiário nomeia como o mais negativo de todos, que consiste na existência de caça 

em partes de três dos percursos do Bioria. Este último aspeto foi alvo de bastantes críticas 

por parte da grande maioria dos visitantes. 

Neste momento o Eng.º Norberto Monteiro encontra-se a estudar diversas formas para 

colmatar algumas das críticas e sugestões aqui apresentadas, bem como outras que foram 

mencionadas pelos visitantes no Relatório Anual – Apreciação Global dos Inquéritos aos 

Visitantes (ver anexo VI). Desta forma, o coordenador do projeto pretende melhorar o 

projeto e chamar mais turistas aos percursos do Bioria.  

Por tudo aquilo que já foi referido anteriormente, o estagiário afirma que o balanço final 

foi ótimo. A nível profissional, foi uma experiência muito enriquecedora para o estagiário, 

pois este pôde perceber como está organizado um projeto de cariz municipal. A nível 

pessoal, foi também extraordinário, pois foi possibilitado ao estagiário conhecer pessoas de 

diversas áreas como biologia, ambiente e gestão turística. Este convívio possibilitou uma 

partilha de conhecimento que fez com que o trabalho no Centro de Interpretação 

Ambiental tivesse melhores resultados. 
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ANEXO I 
Desdobrável da Rede de Percursos Pedestres e 

Cicláveis do Projeto Bioria 
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ANEXO II 
Animais Existentes nos Habitats do Bioria 
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ANEXO III 
Centro de Interpretação Ambiental de Salreu 
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ANEXO IV 
Produtos de Aluguer e Merchandising 
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ANEXO V 
Astronomia e Biologia no verão 



 Câmara Municipal de Estarreja – Projeto Bioria 

 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia | Instituto Politécnico da Guarda 

 

 

ANEXO VI 
Relatório Anual – Apreciação Global dos Inquéritos 

aos Visitantes 

 


