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River connectivity and dam removal – portuguese approach

Implementing policies to promote water quality and river biodiversity:

• River rehabilitation 

• E Flow

• Fish passages

• Dam removal in Portugal – Overview and planning



River rehabilitation 

Soil Bioengineering – setting the stage for relevant 
biodiversity improvements to happen  
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Soil Bioengineering
• Allow structural and ecological 

functionality of watercourses in sections 
affected by extreme/flood events and 
forest fires

• Cost-efficient solutions

• Self regulation of the natural environment
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Main objectives

 Sediment and flow control in water courses

 Minimize flood effects
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Recently completed river rehab interventions, after 
large extension of forest fires ocurred in 2017/2018 
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Currently under implementation (after 2020/2021 PEES program)
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REACT EU PROGRAM – REHABILITATION OF RIVER NETWORK

LARGE FIGURES



E Flow

Establishing water flow programs to improve natural 
conditions downstream of dams
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New E Flow devices Monitoring operation of existing devices 
and downstream sampling



Fish passages

Maximizing river connectivity, harmonizing water 
uses 
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Fish passages

Pedrogão, EDIA
EDIAhttps://www.edia.pt/dpp_final/DPPesq/index.html

Fish passage Coimbra
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Mondego river, fish passages in small weirs



Dam removal in Portugal; overview & planning

A relevant tool to improve river connectivity
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Milestone: Dam removal 2016

The Portuguese Government established a
Working Group 

within the 
Portuguese National Water Council

Assigned task:

“To Identify and study portuguese dams and water barriers in various 
strands, and to propose a plan for the removal of infrastructure that 
would be considered obsolete”

l
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Dam removal 2016/17

Decision tree regarding dam removal (CNA/NAC)  
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Dam removal, Sardinha Dam

(Barranco do Panasco, Guadiana basin, Serpa municipality), 
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CURRENT STATUS OF WATER BARRIERS PREVIUOUSLY 

IDENTIFIED FOR REMOVAL (ONGOING UPDATE)

a. Açudes de Riba Côa (Rio Côa, Concelho de Almeida), Pisões (Rio Dinha, Concelho de Tondela) e Drizes (Rio Vouga, S. Pedro do Sul) - houve oposição à sua remoção 
pelos municípios envolvidos;
b. Açude de Sernada (Rio Vouga, Lugar de Sernada do Vouga, freguesia de Macinhata do Vouga, Concelho de Águeda) - nos termos das medidas constantes na DIA do 
Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio/ Ermida foi efetuada a avaliação de remoção do açude, por parte da entidade contratante Greenvouga (EDP). Esta situação de remoção 
foi contestada pela comunidade local e pelas autarquias locais;
c. Açudes da Ribeira de Alge (Ribeira de Alge, afluente do rio Zêzere, Concelho de Figueiró dos Vinhos) – foram estabelecidos contactos com as entidades locais, tendo-
se a Câmara Municipal Figueiró dos Vinhos manifestado no sentido da reabilitação das infraestruturas;
d. Barragem da Misericórdia (Implantada num afluente da margem esquerda da Ribeira da Chaminé, Bacia Hidrográfica do Sado, Herdade da Misericórdia, UF Santiago 
Maior e S. João Batista, concelho de Beja) - foi preparada a demolição, mas o proprietário não avançou por falta de apoio financeiro;
e. Açudes no rio Alfusqueiro (Afluente do rio Águeda, Bacia do Vouga) - foi emitido o TURH para autorização das intervenções de requalificação ambiental em açudes 
tradicionais com o objetivo de restabelecer a conetividade fluvial (LIFE ÁGUEDA – Ações de conservação e gestão para peixes migradores na bacia hidrográfica do Vouga - LIFE 16 
ENV/PT/000411);
f. Açudes no rio Sousa - a APA/ARH do Norte, no âmbito do PEES, decidiu o desenvolvimento de um estudo que congregue o levantamento/reconhecimento e 
caracterização das infraestruturas hidráulicas transversais/açudes, existentes na sub-bacia hidrográfica do rio Sousa, servindo de base para avaliar a sua continuidade ou 
necessidade de intervenção - requalificação ou demolição. 
g. Ensecadeiras do Foz Coa (Rio Coa, Afluente do Douro) – intenção de demolição. ARH do Norte a acompanhar este assunto. 
h. Barragem do Peneireiro (Barranco da Casa Branca, Bacia Hidrográfica do Sado, Herdade dos Patos, freguesia e Concelho de Alvito) - a custo do proprietário, 
barragem de aterro demolida;
i. Barragem da Sardinha (Barranco do Panasco, Bacia do Guadiana, Herdade da Fonte dos Frades, freguesia de Pias e concelho de Serpa), a custo do proprietário, 
barragem de aterro demolida.
j. Barragem da Misericórdia (Implantada num afluente da margem esquerda da Ribeira da Chaminé, Bacia Hidrográfica do Sado, Herdade da Misericórdia, UF Santiago 
Maior e S. João Batista, concelho de Beja) - foi preparada a demolição, mas o proprietário não avançou por falta de apoio financeiro;
k. Barragem da Lagoa Vermelha (Lagoa Vermelha, concelho de Ferreira do Alentejo) - não foi demolida até ao momento, por considerar o seu proprietário o custo 
demasiado elevado;
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Guidelines for dam Removal in Portugal

General guidelines for dam removal in Portugal

• Update general information (technical, legal/administrative, 

historical/cultural and other issues) on water barriers likely to be removed

• Select new case studies, based on previous surveys

• Assist environmental associations were dam removal has been identified as a 

selected tool to improve river connectivity

• Support technically and financially a number of selected projects were dam 

removal processes are closer to government decisions (i.e. Foz Côa Coffer

Dams, Açude do Ferreira)  
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Foz Côa Coffer Dams, location
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Foz Côa Coffer Dams



OBRIGADO




