
Salinas do Samouco - Seixalinho 

 

Tipo: Corredor Estruturante Secundário 

da Rede Ecológica Metropolitana 

  

Concelhos: Alcochete e Montijo 

  

Áreas classificadas: As salinas do 

Samouco integram Rede Natura 2000 

(ZPE e SIC do Estuário do Tejo)  

 

Descrição geral: Estabelece a ligação 

entre as salinas do Samouco, em Alcochete, atravessando a península de Alcochete/Montijo de norte 

para sul, culminando na baía do Montijo, junto ao Seixalinho depois de atravessar um território 

essencialmente agrícola com edificação dispersa. 

  

Constituído por uma área de 360 

hectares, o Complexo de Salinas de 

Samouco é um local de alimentação, 

refúgio e nidificação para milhares 

de aves onde se destacam espécies 

como a chilreta, o pernilongo e o 

borrelho-de-coleira-interrompida. 

Atualmente, as salinas de Samouco 

apresentam-se como o salgado com 

a maior riqueza e abundância de 

aves durante o período de preia-mar 

de todo o Tejo. A sua importância 

crescente deve-se, essencialmente, 

a dois aspetos: em primeiro lugar tem sido alvo de manutenção constante desde 1995 e, em segundo 

lugar, os outros salgados encontram-se ao abandono e são explorados para captura de camarinha, o que 

faz com que os níveis de água sejam inadequados para utilização, por parte das aves limícolas (site da 

CM de Alcochete). 

  

A sua proximidade à maior e mais importante Zona Húmida de Portugal o Estuário do Tejo, faz com que 

as salinas constituam um ótimo local de abrigo para muitas aves aquáticas que durante as suas 

migrações, encontram nos diferentes tanques, um ótimo local para se alimentarem e repousarem. Já na 

época de nidificação, as aves encontram condições ideias para se reproduzirem (site da CM de 

Alcochete). 

  



O Sal produzido pela Fundação está certificado e destina-se a diferentes usos, nomeadamente, na 

gastronomia, em piscinas, controlo e vegetação infestante e rega de produção de salicórnia. A Flôr de 

Sal forma-se à superfície dos cristalizadores, é recolhida de forma artesanal e contém componentes que 

enriquecem o seu paladar relativamente a qualquer outro sal, nomeadamente em saladas, pratos crus e 

grelhados (site da CM de Alcochete: ver mais aqui). 

  

Fonte da imagem: site da CM de Alcochete 

 

https://www.cm-alcochete.pt/pages/389

