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1.1 Caraterização geral do território costeiro

Portugal continental encontra-se na zona sudoeste da Europa e possui uma 

linha de costa marítima quase tão extensa quanto a fronteira terrestre, que foi fixada 

com a vizinha Espanha há mais de 800 anos, tornando-a na mais antiga do Velho 

Continente e uma das mais antigas do mundo.

A costa continental portuguesa, especialmente a costa oeste, é muito vulnerável 

à ação do mar. A sua configuração foi evoluindo mercê de muitos fatores que sobre 

ela exerceram a sua ação, como é o caso das condições climáticas. No último século, 

mas especialmente nas últimas décadas, as alterações das condições do clima a que o 

Planeta tem assistido tem sido, porventura, um dos temas mais estudados e debatidos 

no seio da comunidade científica. Como voltaremos a este assunto mais adiante, 

deixamos, por agora, a ideia de que as mais recentes alterações na configuração das 

costas marítimas de todo o Globo poderão ser apontadas às alterações climáticas que 

são resultado, pelo menos na aceção mais recente da matéria, aos comportamentos 

das sociedades atuais e da prática irresponsável do ser humano no último século.

A formação e evolução do litoral português do continente tem suscitado o 

interesse de vários geógrafos que a estudaram profundamente, em particular 

alguns troços mais representativos da mesma, como é o caso da que se localiza 

mais a norte. Este conhecimento foi muito precário até há bem pouco tempo, 

tendo vindo a desenvolver-se durante todo o século XX, mas especialmente a 

partir dos avanços da tecnologia que permitiria, por exemplo, a extração de 

sedimentos dos fundos marinhos, método utilizado para perceber o que se passou 

ao longo dos diferentes períodos de formação da morfologia da zona costeira com 

origem nas alterações do clima. 

As amostras que permitem estudar cientificamente esta evolução são colhidas 

com recurso a navios especializados neste tipo de trabalhos e depois analisadas em 

laboratório. De referir que Portugal tem muitos trabalhos realizados neste campo 

da geologia marinha, existindo, mesmo uma carta sedimentológica construída 

pelo Instituto Hidrográfico (IH) que representa o tipo de fundo em extensas áreas 

dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, sendo objetivo deste 

laboratório de Estado estender este trabalho a todos aqueles espaços até 2030.
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1.1.1 Breves considerações sobre a geomorfologia da zona costeira de 

Portugal continental

Em termos geomorfológicos, a linha de costa de Portugal continental apresenta 

uma diversidade muito rica, alternando entre arribas3 alcantiladas e zonas baixas 

de dunas e praias constituídas por areais que, em alguns troços, se estendem por 

dezenas de quilómetros. Portugal tem, por exemplo, a maior extensão ininterrupta 

de areia na linha de costa da Europa, entre Troia e o cabo de Sines. Em termos 

da morfologia das praias, há algumas muito estreitas em que a erosão é notória, e 

outras com pequeno declive e grandes extensões de areia usável para diversos fins.

Existem muitos acidentes geográficos como rios e estuários que albergam não 

só muitos habitantes nas suas margens, mas também diversas espécies de seres 

vivos e não vivos numa riqueza natural que, em termos de geo e biodiversidade, 

é de assinalar. Ao longo da costa existem ainda cabos salientes e zonas abrigadas 

ao tempo e ao mar. De um modo geral, a linha de costa é bastante linear e pouco 

recortada, diferindo muito, atualmente, neste aspeto, por exemplo da costa da 

Galiza, no país vizinho.

Isto mesmo vem referido no documento “Estratégia Nacional para a Gestão 

Integrada da Zona Costeira”4 (ENGIZC, 2009), onde se refere que a linha de costa 

de Portugal apresenta uma grande variedade geomorfológica, com costa baixa, 

arenosa (simples ou com sistemas de barreira) ou rochosa, e costa alta, de arriba, 

para além das desembocaduras dos cursos de água em estuário ou das especificidades 

das fajãs insulares, que conferem uma elevada diversidade paisagística, cénica e 

biogeográfica (fig. 1). Pinto (2020) apresenta a percentagem de cada tipo de costa 

em: 42% baixo e arenoso (cerca de 414 quilómetros);  48% arribas rochosas, em 

2% arribas brandas; e 8% litoral baixo e rochoso.

3 Por definição, arriba é uma forma particular de vertente costeira, abrupta ou com declive forte 
(15º a 90º), em regra talhada em rochas coerentes, pela ação dos agentes marinhos (ondas e 
correntes), ou pela ação conjunta de agentes morfogénicos marinhos, continentais e biológicos. 
O perfil da arriba (forma e declive) e da plataforma de abrasão depende da natureza das rochas 
que a constituem (resistência à erosão mecânica e à alteração), da arquitetura geológica e da 
intensidade e frequência com que atuam os agentes marinhos (Moreira, 1984).

4 Publicado em anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2009, de 8 de setembro.
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Fig. 1 - Extensão do litoral de arriba no contexto geomorfológico da faixa costeira  
(Fonte: Pinto et al., 2014:185).



26

Os estudos da geomorfologia do litoral português começaram com um trabalho 

de Hermann Lautensach de 1927, a que infelizmente não foi dada a importância 

merecida, muito pelo facto de não ter sido traduzida para língua portuguesa 

(Daveau, 1991). Mas, antes disso, já Amorim Girão (1922) apud Rebelo (2007) 

tinha estudado a zona lagunar de Aveiro, também chamada ria de Aveiro (fig. 2), 

debruçando-se profundamente sobre esta região. Dos seus estudos, concluiu-se que 

no período romano, no século I, estavam criadas as condições que deram origem 

à atual “laguna de Aveiro”. Recorde-se que Girão (1922) defendeu sempre que a 

designação “ria de Aveiro” não era a forma correta de identificar este local pois 

não apresentava as caraterísticas que considerava aplicarem-se a uma ria. Assim, a 

configuração atual da linha de costa de Portugal continental nesta zona encontra o 

início da sua evolução há cerca de 3 mil anos.

Fig. 2 - Aspeto da zona da ria de Aveiro em 1922 
(Fonte: Girão (1922) apud Rebelo (2007).



27

Girão (1941) descreveria, na sua Geografia de Portugal, três fases da formação 

da ria de Aveiro, respetivamente na Época Proto-Histórica, depois em mapas 

antigos, e na configuração atual. Pouco depois disso, também Fernandes Martins 

(1946) voltou ao assunto, ao tratar da configuração do litoral português no último 

quartel do século XIV.

Este local emblemático da costa ocidental de Portugal continental sofreu ao 

longo dos tempos alterações assinaláveis do ponto de vista da evolução da linha de 

costa. Bastos e Dias (2002) apresentaram também a possível configuração da linha 

de costa neste local na Idade Média (fig. 3), onde é bem notório que o mar estava 

muito mais dentro do território do que atualmente.

Fig. 3 - Aproximação 
ao traçado da linha 

de costa medieval no 
Baixo Vouga. 

A linha mais exterior 
é a linha da costa 
atual enquanto a 
interior é a linha 
de costa medieval 

(Fonte: Adaptado de 
Bastos e Dias, 2002).
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Ao longo do resto do século XX, multiplicaram-se as investigações de que 

resultaram trabalhos muito válidos e reconhecidos nos meios científico e académico, 

de entre os quais os de Daveau (1991) que ressaltam os trabalhos de H. Granja 

(1990), A. Pereira (1990) e M. A. Araújo (1991). 

Segundo Araújo (2016:27) todo o litoral do noroeste da Península Ibérica assenta 

sobre rochas do Maciço Hespérico onde se desenvolvem, predominantemente, 

arribas baixas, com poucas zonas de grande altura junto ao mar. Adianta que cerca 

de 52% do litoral entre Caminha e Espinho corresponde a praias de areia e também 

a material grosseiro (cascalho, calhaus, raramente blocos de grandes dimensões). 

Se continuarmos a analisar a linha de costa daí para sul verificamos que o troço 

entre o Porto e o cabo Mondego é todo ele de zonas baixas, de praia e de dunas 

primárias e secundárias, terminando numa zona rochosa que origina este cabo e 

corresponde à serra da Boa Viagem. Este troço é cortado pela foz do rio Vouga que 

nesta zona criou a ria de Aveiro. 

A serra da Boa Viagem, as praias de Buarcos e, logo depois, da Figueira da Foz, 

a norte da foz do rio Mondego, dão início a uma costa baixa, que continua por 

várias dezenas de quilómetros até à Nazaré, que é bem conhecida pelo Sítio, cheio 

de histórias e lendas, como a de D. Fuas Roupinho, mas também pelas suas praias, 

umas abertas às grandes ondas a norte - onde o surf é já uma atração mundial -, 

outras protegidas pelo promontório, que se estendem por muitos quilómetros até 

à baía de São Martinho do Porto, também designada por concha, devido à sua 

peculiar configuração. De referir que o troço entre a serra da Boa Viagem e a Nazaré 

foi objeto de um trabalho de Ramos (2008) onde estudou os depósitos pliocénicos 

e plistocénicos da plataforma litoral nesta zona, assim como os relevos adjacentes a 

oriente e a linha de costa a ocidente. Sobre o conhecimento da sedimentologia do 

litoral a sul do Mondego, Daveau (1991) salienta o trabalho de Rui Pena dos Reis 

(1983) num território até ali menos estudado.

Da Nazaré à lagoa de Óbidos alternam-se as zonas de praias, arribas baixas e 

dunas, numa similitude com o troço seguinte até ao cabo Carvoeiro. 

Depois do cabo Carvoeiro, contornando a cidade de Peniche, encontramos uma 

zona portuária e algumas praias encostadas a arribas, que predominam até à entrada 

do estuário do rio Tejo. Todas as praias existentes neste troço são de pequena 



29

dimensão, embora muito frequentadas, devido à proximidade de áreas densamente 

povoadas, especialmente da Área Metropolitana de Lisboa.

Do estuário do rio Tejo (Cova do Vapor) até ao cabo Espichel, existem zonas 

de praia com pequeno declive que oferecem boas condições para a prática balnear. 

Existem também zonas dunares que, nalguns casos, se estendem até à arriba – no 

caso da Costa da Caparica, a arriba fóssil que acompanha a linha do mar por várias 

dezenas de quilómetros. Segue-se uma zona de serra, onde a Arrábida domina a 

paisagem, até ao estuário do Sado, seguindo-se uma vasta extensão de costa baixa 

com praias e dunas até ao cabo de Sines.

A partir de Sines para sul, e até ao Algarve, a costa é predominantemente de 

arriba com pequenas praias que ocupam as enseadas naturais e algumas zonas 

alimentadas por sedimentos da deriva litoral. Devido à grande exposição destas 

zonas, é frequente no início da época balnear5 não haver areia em algumas praias 

emblemáticas deste troço da costa. Tal sucedeu, por exemplo, em janeiro de 2014 

com a passagem da tempestade “Hércules” (fot. 1), que causou grande devastação 

nesta zona e que deixou muitas praias da costa oeste sem areia, principalmente nas 

zonas de maior incidência da energia da tempestade, e que apenas viria a ser reposta 

vários meses depois.

Na costa algarvia, a situação é diferente da que se verifica na costa ocidental. 

Segundo Cunha et al. (2009), o litoral algarvio divide-se em dois setores distintos: 

o ocidental (barlavento) que se dispõe em “ampla curva côncava para SSE e 

que se estende da ponta de Sagres até Quarteira sendo alcantilado e recortado pela 

erosão marinha”; e o oriental, que se estende de Quarteira até à foz do Guadiana 

(Sotavento), sendo baixo e arenoso e apresentando praias largas que protegem do 

mar uma laguna interior, com extensas planícies lodosas e sapais, bem como uma 

rede de canais e ilhas desenvolvidas em frente a Faro e Olhão. A descrição técnica, 

do ponto de vista geológico, da costa algarvia (tanto a componente ocidental, como 

sul) é também apresentada por Alveirinho Dias (1984 e 1988) e Teixeira (2006), 

entre outros.

5 Atualmente, por lei, a época balnear tem início a 1 de maio, mas apenas em algumas (poucas) 
praias marítimas. Na grande maioria delas começa a partir de 1 de junho.
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1.1.2 O litoral enquanto conceito

A definição de “zona costeira”, ou “litoral”, tem interpretações diversas consoante 

o objetivo pretendido e, por isso, pode abranger uma área maior ou menor (em termos 

de distância à linha de água) tanto para o lado do mar, como para o lado terrestre.

Ramos-Pereira (2008) refere a necessidade de se definir claramente, em trabalhos 

científicos, o espaço objeto de estudo que, normalmente, é designado por litoral. 

Porém, esta não é uma tarefa fácil. Apresentando várias tentativas de definição do 

que é o litoral, a autora deixa a sua própria perceção sobre o assunto, considerando 

que o litoral “é constituído pelas áreas emersas e submersas em que ocorrem trocas 

transversais entre as diferentes esferas que aqui se entrecruzam, ou o espaço direta 

ou indiretamente comandado pela dinâmica do mar, ou uma faixa em permanente 

mudança de posição, dependendo da escala temporal em análise” (Ramos-Pereira, 

2008). Mas também refere que litoral é “a porção de território, de dimensões variáveis, 

que migra constantemente e de forma desigual, consoante a escala temporal analisada e 

Fot. 1 - Praia da Zambujeira do Mar após a passagem da tempestade “Hércules” 
(Fotografia do autor, 21 de janiero de 2014).
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também o tipo de litoral, onde o mar exerce ou exerceu a sua ação desde que o homem 

surgiu” (Ramos-Pereira, 2008). E já antes tinha referido que “o litoral constitui uma 

faixa de largura variável, associada ao mar” (Ramos-Pereira, 2004).

Por outro lado, Silva (2002) mencionou os trabalhos de Moreira (1984), 

Daveau (1991), Andrade (1997) e Veloso Gomes e Pinto (1997), entre outros, para 

confirmar essa mesma dificuldade, especialmente no que toca à largura da faixa 

a considerar neste contexto. Este constrangimento em definir a largura da zona 

costeira ou do litoral, assim como o do uso do termo ou da expressão mais correta, 

é uma constante desde que se começou a refletir sobre estes conceitos.

Veloso Gomes (2007:84), referiu-se à utilização, de modo indiferenciado, das 

designações de “litoral, costa, faia costeira, faixa litoral, orla costeira, zona costeira, 

zona litoral, área/região costeira”, uma vez que não existe consenso sobre esta matéria.

Martins (1997), referiu também a diversidade de abordagens à questão da 

delimitação do espaço costeiro que deve ser considerada nos instrumentos de 

planeamento territorial. Apresenta a perspetiva de diversas entidades que, consoante 

o objetivo, assim tornam mais larga ou mais estreita esta zona junto ao mar.

Noutras fontes, as zonas costeiras são entendidas, em termos biofísicos, como 

porções de território influenciadas direta e indiretamente pelo mar (ondas, marés, 

ventos, biota e salinidade) e que, sem prejuízo das adaptações aos territórios 

específicos, têm, para o lado de terra, a largura de dois quilómetros medida a partir 

da linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais e se estendem, para o lado 

do mar, até ao limite das águas territoriais, incluindo o leito (ENGIZC, 2009), 

constituindo um território com características muito diversificadas dos pontos de 

vista ambiental, económico e social, que desde sempre atraíram as populações.

O termo litoral está, assim, intrinsecamente relacionado com o de orla costeira, 

zona costeira ou área costeira. Mas, estas expressões, tão vulgarmente usadas, também 

deixam algumas dúvidas sobre o espaço a que exatamente se referem. Em geral, o 

conceito de área está relacionado com uma porção de espaço territorial limitada, 

portanto confinada; já a zona assume uma maior liberdade conceptual podendo 

ser confundia com área, mas normalmente sem limites tão bem definidos. Assim, 

poder-se-á dizer que, quando nos queremos referir à interface terra-mar, a utilização 

dos termos área ou zona dependerá do contexto pretendido. Aqui, usaremos ambas 



32

de forma indistinta porquanto os dados que analisámos dizem respeito a um espaço 

bem definido na lei que será explicado mais adiante.

Refira-se, a título de exemplo, que as regras dos Planos de Ordenamento da 

Orla Costeira (POOC) se aplicam num espaço bem delimitado, isto é, entre a 

batimétrica dos -30 metros para o lado do mar e a distância de 500 metros para o 

lado de terra, portanto uma área e não uma zona. 

Como se pode verificar desta multiplicidade de abordagens e conceitos, não 

existe  uma definição universal para “zona costeira” ou “litoral”. 

Independentemente das tentativas de definir o que é “litoral” ou a “zona costeira”, 

para o que aqui nos interessa, o litoral é uma faixa estreita de território onde a água 

do mar encontra terra firme que se lhe apresenta como um obstáculo intransponível 

no curto prazo. Não se pode confundir, porém, com a de linha de água pois essa é 

uma linha que se move ao longo do dia e o que nos interessa é uma faixa de território 

onde são desenvolvidas pelo Homem diversas atividades lúdicas, sociais e económicas. 

Ainda com base na ENGIZC (2009), a ANEPC (2010) adotou a sua própria 

definição para dar um enquadramento adequado às expressões  “litoral”, “zona costeira” 

e “orla costeira”, onde se percebe que dependendo do território que se pretenda gerir 

ou ordenar, assim podemos estar a falar de poucos metros da linha de água até muitos 

quilómetros dali, quer para o lado do mar, quer o lado de terra (fig. 4).

Fig. 4 - Representação de conceitos relacionados com o litoral (Fonte: ANEPC, 2010).
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Um outro conceito relacionado com o litoral é o de “plataforma litoral”. Esta é 
entendida como uma superfície aplanada adjacente ao mar, muitas vezes coberta de 
sedimentos, sem ter uma largura fixa (Ramos-Pereira, 2004). Segundo esta geomorfóloga, 
não é possível apresentar de forma segura como surgiu e evoluiu a plataforma litoral 
portuguesa, sendo necessários mais estudos tomando em conta, nomeadamente, a 
relação entre a tectónica e as variações do nível médio do mar (NMM).

1.1.3 Algumas notas sobre a evolução da linha de costa

Segundo o Relatório do Grupo de Trabalho do Litoral “A evolução da linha 

de costa depende de um conjunto alargado de fatores interativos dos quais se destacam 

os forçamentos oceanográfico e atmosférico (ondas, marés, correntes costeiras, NMM, 

sobre-elevação meteorológica e regimes de precipitação e vento), os contextos geológico e 

morfológico (incluindo o fornecimento sedimentar) e a intervenção antrópica” (Santos 
et al., 2018:6). Ainda de acordo com a mesma fonte, “a análise do conjunto destes 

fatores permite explicar os traços gerais da organização e da evolução da linha de costa 

portuguesa a várias escalas temporais e espaciais, permitindo, assim, compreender o 

passado, perceber a configuração atual e perspetivar as tendências de evolução futura”.
É inequívoco que as zonas costeiras sofrem de uma dinâmica intensa devido 

à constante ação dos agentes modeladores da sua configuração. Por isso, falar da 
geomorfologia costeira é falar, necessariamente, da evolução da linha de costa. Esta, 
por sua vez, está intrinsecamente relacionada com a evolução – descida ou subida – 
do NMM. A configuração da linha de costa de Portugal continental, tal como se nos 
apresenta atualmente, é o resultado de um processo evolutivo que durou milhões de 
anos. Neste percurso de permanente mutação, tal como todas as zonas costeiras do 
globo, sofreu avanços e recuos sendo moldada por fenómenos de origem geológica 
testemunhados por fósseis e outros vestígios dessas épocas remotas. 

Numa apreciação simples e direta da linha de costa de Portugal continental em 
mapas de pequena escala percebemos, como já referido, que esta é relativamente 
linear quanto à sua orientação existindo uma predominância norte-sul na costa oeste 
e leste-oeste na costa sul. A chamada “plataforma continental”  estende-se por algumas 
centenas de metros nuns locais (por exemplo, junto a canhões submarinos), ou por 
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alguns quilómetros noutras situações, apresentando um pequeno declive até ao início 
do talude continental, onde desce para as profundezas abissais. Esta é uma realidade 
de países continentais que contraria a de algumas ilhas, onde este acidente geográfico 
não existe porquanto, na maioria dos casos, a profundidade desce abruptamente para 

grandes profundidades (como sucede nos arquipélagos da Madeira e dos Açores).

Nesta evolução, um primeiro marco importante e conhecido foi o último 

período glaciar, que teve início há cerca de 120 mil anos e que terminou há cerca 

de 20 mil anos, tendo originado a descida do NMM de um nível pouco acima do 

atual até cerca de 130 metros abaixo do atual (Antunes, 2014:37). Desde aquela 

altura, a inversão da situação deu-se com o início do atual período interglaciar com 

uma subida abrupta do nível do mar que terminou há cerca de 6-8 mil anos tendo 

estabilizado a 2-3 metros abaixo do nível onde hoje se encontra. A partir de então, 

o NMM tem vindo a elevar-se a um ritmo médio de 3-4 cm por século.

Dias, et al. (1997), salienta que a primeira proposta de curva com a variação do 

NMM em Portugal, para cerca de 18 mil anos atrás, resultou de trabalhos realizados 

por si próprio, desenvolvidos em meados da década de 80 do século XX, com 

base em dados referentes aos corpos sedimentares e aos elementos morfológicos 

reconhecidos na plataforma, bem como nas suas relações genéticas e idade relativa. 

De acordo com a mesma fonte, o NMM variou neste período de cotas entre -120 a 

-140 metros, há cerca de 18 mil anos, até -30 metros, há cerca de 8 mil anos. Desde 

essa altura até há cerca de 3 500 anos, altura em que atingiu aproximadamente o 

nível atual, a subida passou a ser mais lenta (fig. 5).

Fig. 5 - Proposta de variação do 
NMM na margem continental 

portuguesa desde o último máximo 
glaciário (milhares de anos nas 

abcissas e profundidade em metros nas 
ordenadas) (Fonte: Dias et al., 1997).
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Apesar dos trabalhos realizados neste contexto, Dias (1997 e 2004) referiu 

que as variações históricas do NMM do mar em Portugal são quase totalmente 

desconhecidas. Mas adianta que, pelo contrário, no século XX existe um 

bom conhecimento destas variações mercê do estudo de séries maregráficas, 

principalmente com base no marégrafo de Cascais, cujos dados têm mais de 

um século. 

A partir de dados daquele marégrafo, que serve de referência aos trabalhos 

relativos a esta matéria em Portugal, Antunes e Taborda (2009), referem que a série 

temporal de médias mensais ali medidas indicam uma subida do NMM de 12 

centímetros até 2000 (desde 1938) e que, considerando a média dos últimos 10 

anos, o NMM terá atingido, em 2013, 17 centímetros acima do nível de 1938. 

Salientam, ainda, que a taxa média de subida do NMM nas últimas décadas do 

século XX foi de 2,1 milímetros por ano, sendo a mesma taxa atualmente de 4,1 

milímetros por ano. Com base nestes valores, os mesmos autores estimam que em 

2100 o NMM em Cascais se situe 1,07 metros acima do  nível de 1938 e cerca de 

90 centímetros acima do nível atual. Na fig. 6 apresenta-se um esquema que ajuda 

a perceber a localização do NMM.

Fig. 6 - Esquema ilustrativo da localização do NMM (cota zero)
(Fonte: IH, 2019).



36

Por outro lado, os principais agentes modeladores da linha de costa – o vento e 

o mar – atuam, ininterruptamente, durante períodos muito longos de tempo, para 

provocarem as formas atuais deste espaço que, como referido, alternam entre zonas 

baixas, de praia e dunas, e zonas altas, de arriba. As arribas podem ser, respetivamente, 

vivas ou mortas – estas também chamadas fósseis - consoante sejam forçadas ou 

não pela ação do mar. As zonas de praia resultam da erosão das costas altas com 

deposição de sedimentos em alguns locais durante milhões de anos. Mas não se 

pode esquecer que basta uma grande tempestade para mudar significativamente a 

configuração da linha de costa de um dia para o outro, contrariando aquela lógica. 

A erosão costeira é um fenómeno que afeta a nossa costa e que tem origem bem 

conhecida. Entre a falta de alimentação de sedimentos por via da sua retenção nas 

barragens e albufeiras, até às obras costeiras - muitas para regularizar as entradas dos 

portos, tornando possível o tráfego de navios e embarcações -, tudo tem contribuído 

para a situação que se faz sentir em alguns troços mais problemáticos da costa a este 

respeito, como é o caso da costa oeste a norte da Figueira da Foz.

O conhecimento da linha de costa de um território costeiro não é de fácil 

definição, apenas sendo possível desde há relativamente pouco tempo monitorizar 

a sua evolução. Ainda hoje, são precisos grandes esforços e avultados recursos 

financeiros para implementar e monitorizar os resultados de um qualquer programa 

de monitorização desta importante linha que serve de fronteira a dois mundos 

distintos, o mundo emerso, e o imerso, sendo que este último exigirá ainda muitos 

anos de pesquisa e de avanços tecnológicos para ser melhor conhecido. Por isso 

se recorre, normalmente, a mapas antigos – que, saliente-se, não abundam – para 

conhecer a evolução da linha de costa de um território costeiro. 

Algumas das evidências dessa linha de costa de outros tempos é-nos apresentada 

por estudos de alguns geógrafos que dedicaram a sua carreira a tentar conhecer 

a evolução deste limite geográfico fundamental para um país ribeirinho como é 

o caso de Portugal. Além do que já foi referido a este respeito, Daveau (1980) 

referiu algumas situações que demonstram as diferenças entre a sua posição há 

milhares de anos e na data presente, lembrando, por exemplo, que Peniche era uma 

ilha ainda na Idade Média. Mas também evoca Fernandes Martins (1947) para 

salientar as transformações sofridas pela linha de costa nos últimos cinco milénios, 
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particularmente em zonas de litoral baixo e arenoso como é o caso das regiões de 

Aveiro e Faro, mas também dos vales inferiores dos rios Tejo, Sado e Mondego.

Araújo (2002) publicou um estudo apresentando a provável configuração da 

linha de costa de Portugal continental desde há milhares de anos, onde podem 

verificar-se as enormes diferenças que tem sofrido nos últimos tempos. A mesma 

fonte refere que um dos principais fatores que contribuem para a modelação do 

litoral são as variações do NMM, também chamadas variações eustáticas. Embora 

deixemos este tema para ser abordado mais à frente, sempre importa mencionar que 

este NMM é a referência para todas as medições de altitude que são feitas em todos 

os documentos e para todos os efeitos6. Baseando-se nos trabalhos de Fernandes 

Martins (1947), que tinha trabalhado mapas antigos, Araújo apresentou a linha de 

costa provável em Portugal continental em finais do século XIV, sendo percetível 

que esta se apresentava, naquela altura, próxima da configuração atual (fig. 7).

Até há relativamente pouco tempo, eram apenas fatores naturais que 

influenciavam estas variações, como os movimentos tectónicos e os fenómenos 

isostáticos (Araújo, 2002:77). No entanto, atualmente há fatores de ordem 

antrópica que não são negligenciados, sendo-lhes, pelo contrário, atribuídas muitas 

das alterações que estamos a presenciar hoje em dia. As consequências da evolução 

da sociedade desde a Revolução Industrial são, para alguns, a maior preocupação 

nesta matéria. Dias, et al. (1997:61) corroboram esta ideia ao afirmarem que as 

consequências das atividades humanas nas bacias hidrográficas drenantes e no 

próprio litoral, contribuem, a par com a elevação secular do nível do mar, para a 

situação que hoje se verifica em termos de evolução recente do NMM.

6 O nível médio do mar corresponde à superfície média dos oceanos, medida pontualmente pela rede 
internacional de marégrafos, os quais são usados para definir o Datum Altimétrico Nacional de cada 
país com linha de costa. Esta superfície é definida globalmente pelas técnicas de altimetria de satéli-
te, nomeadamente através das missões dos satélites TOPEX/Poseidon e o Jason-1. Pontualmente, o 
Nível Médio é o valor médio das alturas horárias da maré, relativamente a um nível de referência fixo 
(marca de nivelamento), resultante de uma série de observações maregráficas de duração variável, de 
preferência igual ou superior a 19 anos (período da nutação - ciclo completo de revolução da linha 
dos nodos da órbita lunar, igual a 18,6 anos). Em Portugal, o Nível Médio do Mar do marégrafo de 
Cascais, correspondente à média das médias anuais do período compreendido entre 1882 e 1938, o 
qual define o Datum Altimétrico Nacional de 1938 (Fonte: Direção-Geral do Território com base em 
Carlos Antunes, Glossário de Marés. DEGGE, LATTEX, Faculdade de Ciências da U.L.).
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Pacheco (2013) calculou, com recurso a sistemas de informação geográfica 

(SIG), a extensão da linha de costa portuguesa tendo por base dados do INE, 

I.P., tendo chegado à conclusão de que temos uma linha de costa com 2 434 

quilómetros de comprimento, dos quais 1 089 correspondem ao continente, 

943 aos Açores e 402 à Madeira (Quadro I). Atendendo a que o perímetro 

da fronteira total de Portugal é de 3 904 quilómetros, facilmente se percebe a 

dimensão marítima nacional (62,35%). Este facto traz vantagens, mas também 

coloca alguns problemas, tanto no espaço marítimo em si mesmo, como nas zonas 

de fronteira, como é o caso do litoral.

Fig. 7 - Configuração 
provável da linha 

de costa portuguesa 
nos fins do século 

XIV (Fonte: Martins 
(1947), adaptado por 

Araújo, 2000).
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Hoje, independentemente da largura que possa ter, por motivos de soberania, 

de política externa, de gestão territorial, ambiental ou económica, esta estreita faixa 

de terra firme e de água  assume-se cada vez mais como um território em evolução 

que carece de uma atenção muito especial por parte de todos: cidadãos, cientistas e 

entidades com responsabilidades na gestão do território. 

1.1.4 Influência do clima, da agitação e das correntes marítimas sobre a zona costeira

O clima de Portugal continental é influenciado pela latitude, a proximidade ao 

oceano Atlântico e a continentalidade. Segundo a classificação de Koppen7 existem 

duas regiões climáticas em Portugal continental: a Csa, que  corresponde a clima 

temperado (mesotérmico) com inverno chuvoso e verão seco e quente (temperatura 

média do mês mais quente superior a 22ºC) – mediterrâneo – situação que se 

observa essencialmente a sul do Tejo e em parte das regiões da Beira Alta e de 

Trás-os-Montes; e a Csb, que também corresponde a clima temperado com inverno 

chuvoso e verão seco, mas que é pouco quente (temperatura média do mês mais 

quente entre 10 e 22ºC) – situação que se observa essencialmente a norte do Tejo e 

no litoral alentejano (IPMA, 2020) (fig. 8).

7 A classificação de Koppen é o sistema de classificação global dos tipos climáticos mais utilizada 
em geografia, climatologia e ecologia. A classificação foi proposta em 1900 pelo climatolo-
gista alemão Wladimir Köppen, tendo sido por ele aperfeiçoada em 1918, 1927 e 1936 com 
a publicação de novas versões, preparadas em colaboração com Rudolf Geiger (daí o nome 
Köppen-Geiger).

Território Linha de costa (km) Fronteira terrestre (km)

Portugal 2 434 1 345

Continente 1 089 1 345

Açores 943

Madeira 402

QuadrO i - Comprimento da linha de costa portuguesa

Fonte: Pacheco (2013).
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O clima é influenciado pelos oceanos de cuja interação resultam muitos dos 

fenómenos meteo-oceanográficos que se sucedem um pouco por todo o mundo. 

O efeito desta interação mostra-se através da agitação marítima, em que as ondas 

que atingem a costa são caraterizadas pela altura e pelo comprimento de onda. A 

altura e velocidade de propagação das ondas depende essencialmente da intensidade 

e persistência do vento assim como da sua área de atuação, o denominado fetch8.

A caraterização do estado do mar é normalmente feita com distinção da vaga e 

da ondulação em que a primeira, por ter origem em vento local, corresponde a um 

estado de grande agitação com cristas curtas e grande dispersão da direção, embora 

num alinhamento com a direção do vento; já a ondulação é mais regular com cristas 

longas e arredondadas com uma direção de propagação bem definida. A ondulação 

faz-se sentir em locais muito longe de onde foi gerada pelo vento.

8 Fetch é a área à superfície de uma massa de água, como o mar ou um lago, onde o vento sopra 
gerando ondulação. Quanto maior for o fetch, maiores são as ondas geradas por este vento que 
também é chamado de vento longínquo, por oposição ao vento local que gera vaga em vez de 
ondulação (Fontes: https://www.britannica.com/science/fetch, em 8 de dezembro de 2019 e 
Pinet, 2009:232).

Fig. 8 - Regiões climáticas em Portugal 
continental segundo Koppen

(Fonte: IPMA, 
https://www.ipma.pt/en/oclima/normais.clima/, 

em 29 de janeiro de 2020).

https://www.ipma.pt/en/oclima/normais.clima/
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Em Portugal continental, a agitação marítima apresenta caraterísticas muito 

diferentes consoante se trate da costa ocidental ou da costa algarvia. A costa oeste 

é muito exposta ao Atlântico e, com isto, a vento e ondas dos quadrantes de norte, 

embora as piores condições se façam sentir com tempo e mar de oeste e sudoeste 

pois significa a existência de baixas pressões perto da costa e a latitudes mais 

baixas do que normalmente se encontram. Este fenómeno é medido através de 

boias ondógrafo – que se encontram fundeadas ao largo de Leixões, Sines e Faro 

– podendo atualmente ser consultada online, quase em tempo real, através da APP 

“Hidrográfico+”9. São notórias as diferenças entre a situação de verão e de inverno 

em todas elas (fig. 9). Por sua vez, a agitação marítima em Portugal continental tem 

caraterísticas marcadamente diferentes na costa ocidental (da foz do rio Minho ao 

cabo de São Vicente) e na costa sul (do cabo de São Vicente à foz do rio Guadiana). 

A costa ocidental está exposta à ondulação originada no Atlântico e à vaga gerada 

localmente, mais frequentemente associada aos ventos dos quadrantes de norte; 

a costa sul está parcialmente abrigada daquelas componentes, mas, por seu lado, 

está sujeita à vaga gerada pelos ventos locais dos quadrantes de leste (condições de 

levante). “A agitação marítima que atinge a costa portuguesa do continente é, na maior 

parte dos casos, gerada por tempestades extratropicais formadas no Atlântico Norte e que 

se movimentam de oeste para leste numa área de elevado fetch” (Antunes, 2014:35).

Como já foi referido, as condições da ondulação de inverno e de verão são 

completamente diferentes, pelo que a costa oeste é muito mais agreste do ponto 

de vista das condições de tempo e mar, enquanto a costa sul é muito mais amena 

durante todo o ano, embora possa, em certas situações específicas de levante, causar 

muitos problemas e preocupações neste troço da costa.

Um outro aspeto relevante que deve ser salientado, em termos de caraterização 

da costa, são as correntes marítimas, pois afetam vários fenómenos costeiros como 

a erosão e as caraterísticas da água, entre elas a temperatura à superfície. O regime 

de correntes marítimas é estudado desde há muito tempo, tendo sido fundamental 

9 Desde que as boias estejam a operar em boas condições. A sua manutenção é garantida pelo 
IH, mas devido a problemas diversos podem estar sem transmissão durante períodos mais ou 
menos prolongados.
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Fig. 9 - Variação da direção e altura significativa da agitação marítima (em %) a partir de 
dados das boias ondógrafo de Leixões, Sines e Faro em situações de inverno, à esquerda, e 

de verão, à direita) (Fonte: IH, 2015).
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para os descobridores europeus dos séculos XV e XVI. Se, por um lado, conheciam 

alguma coisa deste regime, por outro, contribuíram para um melhor conhecimento 

do mesmo, desempenhando um papel crucial na navegação marítima em geral a 

partir dessa altura.

No que nos interessa, importa referir que as correntes afetam as zonas costeiras, 

contribuindo para moldar a sua configuração e, também, para atrair ou afastar 

veraneantes, em função da temperatura da água à superfície por elas induzida.

Uma destas correntes que afeta a costa oeste vem do fundo do oceano a latitudes 

mais elevadas e chama-se corrente de afloramento costeiro, ou upwelling10. Se é 

boa para a pesca, porque as águas frias são mais ricas em peixe, afasta os adeptos 

dos banhos de mar. No hemisfério norte, os ventos que sopram em direção aos 

quadrantes sul, por ação da Força de Coriolis, desviam a água da costa criando 

um gradiente que resulta da diferença de água junto à costa e ao largo. Ora o 

deficit de água que se cria junto à costa é compensado por águas vindas do fundo e 

desenvolve-se em várias zonas costeiras do mundo. No caso de Portugal continental, 

faz-se sentir na costa ocidental devido aos ventos do quadrante norte (corrente de 

upwelling para sul) e na costa sul devido aos ventos do quadrante oeste (corrente de 

upwelling para leste) (fig. 10).

Existem ainda as chamadas correntes de maré que resultam do efeito combinado 

da atração entre a Terra e o seu satélite. Estas correntes são vulgarmente designadas 

de “marés” e podem atingir diferentes alturas em diferentes locais. Devido à atração 

gravitacional entre a Terra e a Lua, a maior parte das zonas costeiras da Terra (onde 

se inclui Portugal continental) estão sob influência deste fenómeno e têm por 

isso duas preia-mar e duas baixa-mar no decurso de um dia lunar. As condições 

extremas em cada ano ocorrem nos equinócios, daí que as marés mais altas e baixas 

em Portugal tenham lugar em março e setembro11.

10 Upwelling, ou afloramento costeiro, é o fenómeno através do qual a camada de água junto à 
costa oeste dos continentes é substituída por águas provenientes de camadas mais profundas 
(entre os 50-100 m). Este processo permite a ascensão de águas mais frias, mais salinas e mais 
ricas em nutrientes, como nitrato, fosfato e silicato resultantes da decomposição de material 
orgânico proveniente da superfície (Lopes, 2012).

11 As marés, assim como outra informação sobre marés e agitação marítima, também podem ser 
consultadas na APP “Hidrográfico+”, disponível na Play Store para sistemas android.
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A temperatura da água do mar à superfície tem grande influência nas condições 

climáticas da costa. Entre abril e setembro, a costa ocidental portuguesa tende 

a estar sob influência de ventos de norte, favoráveis ao estabelecimento de um 

regime de afloramento costeiro que traz águas mais frias dos fundos marinhos 

para a superfície. Nestas condições desenvolve-se uma região costeira com águas 

superficiais mais frias, resultante do afloramento das águas subsuperficiais. Com a 

persistência, durante o verão, das condições de vento favoráveis ao afloramento, esta 

região estende-se para o largo, ocupando toda a plataforma continental (fig. 11).

  Fig. 10 - Esquema explicativo do processo de upwelling  e imagem compósita da 
temperatura de superfície da água mostrando entre outros aspetos o afloramento costeiro 

ao largo da costa ocidental da Península Ibérica (Fontes: NOAA, https://oceanservice.noaa.
gov/facts/upwelling.html, em 29 de janeiro de 2020, e IH, 2015).

Fig. 11 - Variação da temperatura da água do mar à superfície nos quatro trimestres 
(Fonte: IH, 2015).

      Janeiro-Março         Abril-Junho     Julho-Setembro   Outubro-Dezembro

 

https://oceanservice.noaa.gov/facts/upwelling.html
https://oceanservice.noaa.gov/facts/upwelling.html
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1.1.5 O fenómeno da litoralização (migração da população para a costa)

Com o acentuar do fenómeno da migração das populações para o litoral, 

a pressão sobre este espaço tem vindo a aumentar, havendo locais em que a 

elevada concentração de pessoas, especialmente em algumas épocas do ano, 

proporciona a ocorrência de acidentes - de tipologias muito diversas - e que, 

muitas vezes, são fatais.

“Tal como na maior parte dos problemas do Planeta, o entendimento das questões 

afetas ao espaço litoral também se tem revelado demasiado antropocêntrico”, afirmou 

Silva (2002:20), baseado em trabalhos de Clark (1991), Sorensen e MacCreary 

(1990), Chua (1993), Scura et al. (1992), Vallega (1993) e Cinci-Sain (1993). De 

facto, o Homem e as suas atividades têm estado na base do que se tem planeado e 

realizado, também neste território, sendo a sua presença que potencia muitos dos 

problemas ali existentes.

Desta forma, são as necessidades do ser humano que ditam esta realidade 

em cada momento. Aquilo que possa servir os seus intentos será certamente 

aproveitado até à exaustão, como hoje se verifica facilmente em tantas e tantas 

situações. A pressão humana sobre as zonas costeiras é de tal forma visível e 

preocupante que se percebe facilmente a necessidade de se inverter esta tendência 

que se tem vindo a fazer sentir mais acentuadamente desde há algumas décadas 

a esta parte. Por outro lado, em termos da biodiversidade, as faixas de litoral de 

todo o mundo são, porventura, a parcela de território mais importante de todo 

o Planeta. 

A fixação das pessoas junto ao mar e, mais tarde, a migração em massa para 

zonas costeiras, é um fenómeno bem conhecido e analisado ao longo da História. É 

hoje mais estudado do que nunca pelos efeitos que provoca na natureza e tenta-se, 

por todos os meios, alternativas a esta realidade, procurando motivações novas para 

fixar a população no interior, mas até agora sem sucesso significativo. Embora haja 

alguns sinais muito ténues de que em certos locais, e por motivos muito específicos, 

está a haver um regresso, ou uma deslocação de alguns grupos de cidadãos para 

territórios interiores, ainda não se pode considerar que isto demonstre uma 

tendência permanente. De qualquer modo, e além da população residente que, 
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como se vê, continua a crescer, assistiu-se, desde há pouco mais de um século, a um 
outro fenómeno que muito tem contribuído para a pressão demográfica que se faz 
sentir neste território: o turismo de sol e mar.

Como veremos mais adiante, foi durante o século XIX, e com maior incidência 
e rapidez no século XX, que as populações passaram a procurar o mar por motivos 
terapêuticos, mas também para fins de lazer e divertimento. O turismo de sol, praia 
e mar continua a ser um dos principais motivos da ida das pessoas para a faixa litoral 
com tudo o que isso acarreta em termos de construção de casas, estradas, aeroportos 
(Faro e muitos outros em ilhas e cidades costeiras), outras infraestruturas públicas 
e privadas, obras de regularização da costa, e obras portuárias, entre tantas outras.

Em termos da ocupação atual da zona costeira, estima-se que cerca de 60% 
das grandes cidades se situem no litoral. A ONU (2019) calculou que cerca de 
2/3 da população mundial vive atualmente a menos de 50 quilómetros do mar. 
Este número, independentemente de poder ou não ser exato, dá uma ideia do 
fenómeno da litoralização um pouco por todo o Planeta. Ainda segundo a ONU 
(2017), e sob um outro ponto de vista, mais de 600 milhões de pessoas (cerca de 
10% da população mundial) vivem junto ao mar, em zonas de altitude inferior 
a 10 metros acima do NMM e perto de 2,4 biliões de pessoas (cerca de 40% 
da população mundial) vive a menos de 100 quilómetros da linha de costa. Por 
outro lado, calcula-se que, em 2050, dois terços da população mundial viva em 
cidades, e que 800 milhões de pessoas habitem as 570 grandes cidades costeiras, 
que estarão vulneráveis a uma subida do NMM de 50 centímetros no meio deste 
século (https://www.c40.org, em 9NOV2019). A mesma fonte refere ainda que 
mais de 450 milhões de pessoas, que habitarão em mais de 230 cidades, vão estar 
sob risco de não ter energia devido a inundações costeiras resultantes da elevação 
de 50 centímetros do NMM (fig. 12).

A União Europeia (UE) também está preocupada com este fenómeno e 
considera que é necessário adotar medidas concretas para proceder à gestão deste 
espaço, tentando garantir a qualidade de vida das populações de forma homogénea 
em todo o território. Não poderia ser de outra forma num Continente em que a 
linha de costa possui cerca de 89 mil quilómetros de extensão e em que cerca de 
metade de toda a população vive muito perto da costa (CE, 2001). Outros factos 

interessantes relacionados com este tema na Europa (CE, 2006), mostram que:
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•	 Nenhum cidadão europeu vive a mais de 700 km da costa;

•	 Quase metade da população da UE vive a menos de 50 km do mar, 

concentrando-se, na maioria, em zonas urbanas ao longo da costa;

•	 Em 2001, 70 milhões de pessoas, ou seja, 14% da população total da UE, 

viviam a menos de 500 metros da costa;

•	 O mar é o destino de férias mais popular da Europa: 63% dos turistas 

europeus escolhem o litoral como destino de férias;

•	 A despesa pública da UE com a proteção da orla costeira contra os riscos de 

erosão e de inundação foi estimada em 5,4 mil milhões de euros por ano, no 

período compreendido entre 1990 e 2020.

Uma imagem noturna de satélite permite-nos perceber a costa centro-norte do 

continente português e muitos outros troços costeiros dos países da UE, que se 

encontram muito iluminados, denotando a presença humana nestes locais (fig. 13).

O Eurostat também divulgou um trabalho de Collet (2013) onde consta a popu-

lação europeia que vivia a menos de 5, 15 e 50 quilómetros da costa, e onde podemos 

verificar que, no caso de Portugal, 93% da população reside a menos de 50 quilómetros 

do mar, 64% a menos de 15 quilómetros e 35% a menos de 5 quilómetros. Claro que 

esta percentagem tem a ver com caraterísticas próprias dos países, mas não deixa de ser 

relevante perceber o peso da faixa costeira na fixação das populações (fig. 14).

Fig. 12 - Localização dos grandes centros urbanos em risco no ano de 2050
(Fonte: https://www.c40.org/other/the-future-we-don-t-want-staying-afloat-the-urban-

response-to-sea-level-rise, em 9 novembro 2019).

https://www.c40.org/other/the-future-we-don-t-want-staying-afloat-the-urban-response-to-sea-level-rise
https://www.c40.org/other/the-future-we-don-t-want-staying-afloat-the-urban-response-to-sea-level-rise
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Fig. 13 - Imagem noturna da região da Europa onde é possível verificar as maiores 
concentrações de emissão de luz associada aos grandes centros urbanos (Fonte: https://www.

google.pt/search?q=o+mundo+visto+de+sat%C3%A9lite&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0ahUKEwia8dKe55riAhWFr6QKHZuIDCkQ_AUIDigB&biw=1518&bih=722#imgrc

=0GWR3UD7bGNsIM:&spf=1557829533029 (acedido em 14 de maio de 2019).

Fig. 14 - Densidade populacional na UE onde sobressaem as zonas costeiras e 
em especial as de Portugal continental a norte de Setúbal 

(Fonte: Atlas da UE, https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/about_pt, 
acedido a 25 de maio de 2019).
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Em Portugal, a evolução da distribuição da população pelo território continental 

processou-se de forma semelhante à do resto da Europa e um pouco de todo o 

mundo. A concentração nas grandes cidades foi uma realidade bem visível desde 

cedo, assim como a migração das populações para zonas onde existia mais emprego 

e, supostamente, melhores condições de vida. Orlando Ribeiro (1941), referiu que

“Portugal é uma região de contrastes demográfico entre o Norte 

húmido e o Sul árido, entre as planícies e colinas férteis do litoral e os 

planaltos e montanhas pobres do interior. Do Norte para o Sul, do Minho 

e Ocidente da Beira para o Ribatejo e Alentejo, de vários pontos para a 

raia, povoada em grande parte por força da vontade dos dirigentes (…), 

conhecem-se numeras deslocações de grupos humanos que vieram fixar-

se em territórios diferentes [dos de origem] para os povoar e valorizar”.

E acrescenta que “Em duas regiões demográficas maiores, de superfície sensivelmente 

igual, se pode dividir o País. Formam uma delas os distritos de Viana do Castelo, Braga, 

Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal e Faro, correspondentes 

à zona atlântica. O Alentejo, a Beira Interior e Trás-os-Montes forma a outra”. Ficou 

aqui bem definida a faixa litoral, onde, em 1939, viviam 4,8 milhões de pessoas, 

habitando os restantes cerca de 1,5 milhões na porção mais interior do território 

continental português.

A concentração da população nas zonas costeiras foi acontecendo paulatinamente 

atingindo hoje valores quase incomportáveis, tendo em vista as desigualdades 

existentes e as dificuldades na gestão holística do território. Na mensagem de 

abertura do Programa Nacional para a Coesão Territorial, encontramos uma frase 

muito elucidativa do que pretendemos enfatizar: “Assistimos a uma litoralização 

progressiva do país, acentuando-se a tendência para o despovoamento, envelhecimento e 

empobrecimento das regiões do interior, as quais representam cerca de 2/3 do território 

nacional” (figuras 15 e 16). 
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Fig. 15 - Ocupação humana do território12 (Fonte: UMVI (2017).13 

Seguindo também na esteira do ocorrido noutros locais do mundo, a zona 

costeira portuguesa foi desde muito cedo, na nossa História, procurada pelas 

populações que aqui se fixaram por diversos motivos. Embora tenha sido uma 

constante durante todo o século passado, este fenómeno foi mais notório a partir 

da década de sessenta, devido às profundas alterações económicas e sociais que se 

fizeram sentir nessa altura. O êxodo rural teve como destino, além da emigração, os 

principais centros urbanos, especialmente os localizados mais perto do mar.

Além disso, o valor económico deste território também tem aumentado 

significativamente ao longo dos tempos. Hoje é mais caro ter aqui casa, como 

também é mais caro instalar aqui uma qualquer atividade económica. E cada vez 

12 Os critérios utilizados na definição das áreas rurais (densidade populacional inferior a 150 
hab/km2), das áreas densamente povoadas (densidade populacional superior a 650 hab/km2) 
e da dimensão das cidades, são os definidos pela OCDE (2013) e que constam no documento 
“Definition of Functional Urban Areas (FUA) for the OECD”.

13 https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/programa/programa-nacional-para-a-coesao-
territorial-/ficheiros-coesao-territorial.aspx, acedido a 15 de janeiro de 2020.
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Fig. 16 - Concentração da população no litoral português 
(Fonte: INE) (elaboração UMVI, 2017).

mais se paga por isso, até mesmo pelo simples ativo ”vista de mar”. Isto nota-se no 

preço da vista mar que se reflete nas dormidas, nos restaurantes, bares, parques de 

estacionamento, especialmente durante a época balnear, nos equipamentos situados 

mais junto ao mar.

A este propósito, o jornal “Expresso” publicou, na edição de 9 de fevereiro 

de 2019, uma notícia onde refere que o litoral lidera na oferta de terrenos para 

venda, demonstrando um maior dinamismo deste território em relação ao interior. 

Salienta também que apenas os distritos do Porto, Lisboa e Faro (todos costeiros), 

somam 30 881 dos 72 074 lotes em comercialização em todo o território nacional, 

ou seja cerca de 42% dos lotes em comercialização encontram-se em apenas 3 

distritos da costa.

Viver junto à costa é um privilégio para muitos, mas a situação a que se chegou 

em termos de construção junto ao mar (fig. 17) apresenta hoje um panorama 

bem pouco idílico. A falta de regras ou de controlo neste contexto, fez com que 
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se construísse em locais onde nunca tal deveria ter acontecido, causando graves 

danos ao ambiente e colocando em risco acrescido milhares de pessoas. Com os 

POOC esta situação tendeu a inverter-se e até se criaram fontes de financiamento 

para demolir milhares de habitações em zonas mais vulneráveis à ação do mar, num 

processo que ainda não terminou.

Fig. 17 - Número de edifícios por 
concelho em 2011 

(Fonte dos dados: INE, 2019).

Em Portugal, as praias e os restantes recursos ali existentes também contribuíram 

como catalisadores da migração das pessoas para a zona costeira. Se, como antes 

mencionado, durante os séculos XIX e XX esta realidade se fez notar cada vez 

com maior visibilidade, o grande boom deu-se quando se descobriram as praias de 

banhos e quando a prática balnear se desenvolveu massivamente. Durante muitos 

anos, as praias do norte eram consideradas as melhores para ir a banhos, em muito 

devido aos apregoados benefícios da água fria para combater certas doenças, mas na 

segunda metade do século XX, e com maior significado nas décadas de 70 e 80, seria 
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o Algarve o motor do desenvolvimento turístico – nem sempre bem conseguido – 

da costa portuguesa para fins balneares.

O fenómeno da litoralização persiste como o principal movimento migratório 

da população dentro das fronteiras nacionais (fig. 18), o que agrava a pressão, já de 

si grande, que é exercida sobre a componente terrestre do DPM.

Fig. 18 - Fluxos migratórios em Portugal continental entre 1900-2001 e 1991-2001 
(Fonte dos dados: INE).

Um dos exemplos mais paradigmáticos desta realidade é a Praia da Rocha que 

em finais do século XIX não passava de um pequeno povoado com meia dúzia de 

casas agrícolas, tendo-se tornado, com a vilegiatura marítima, num dos polos mais 

desenvolvidos para a prática balnear do país a partir da década de 70 do século XX, 

tendo estado na origem do turismo de massas nesta zona (Freitas, 2012). Mas esta 

praia já era usada para banhos muitas décadas antes. Proença (1927), no seu Guia 

de Portugal, referia que a praia era frequentada no verão por 600 a 700 banhistas, 

e no inverno apenas por alguns ingleses. Freitas (2012) menciona também que nos 

anos de 1950, numa altura em que os habitantes da localidade não ultrapassariam 
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200 pessoas, a população crescia nos meses de agosto e setembro para cerca de 600 

indivíduos. De salientar que, duas a três décadas depois, durante os três meses de 

verão, a população já se cifrava em várias dezenas de milhar!

De acordo com o INE (2019), sabemos que atualmente cerca de 60% da população 

portuguesa reside na faixa costeira (0-25km), com uma densidade populacional média 

a rondar os 500 hab./km2. Se considerarmos a faixa 0-50 km, o valor aumenta para 

quase 70% da população residente, com uma densidade populacional média de cerca 

de 350 hab./km2. São 85 os concelhos situados a menos de 25 km do litoral, sendo 

que apenas 19 têm população superior a 100 mil habitantes. Destes, destacam-se 

Lisboa com mais de 500 mil, Vila Nova de Gaia e Sintra com mais de 300 mil e Porto, 

Cascais e Loures com mais de 200 mil. Na faixa 25-50 km do litoral apenas quatro 

concelhos, num total de 46, têm mais de 100 mil habitantes: Vila Franca de Xira 

(considerando o estuário do Tejo), Guimarães, Braga e Coimbra. Os restantes (141), 

localizam-se a mais de 50 km da faixa costeira. Neste território, apenas sete cidades 

têm entre 50 e 100 mil habitantes, e, com exceção de Amarante, todas as capitais de 

distrito: Santarém, Évora, Vila Real, Viseu, Covilhã e Castelo Branco (fig. 19).

Fig. 19 - Número de residentes e densidade populacional em 2011 
(Fonte dos dados: INE, 2019).
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1.2 Ordenamento da zona costeira

A questão do ordenamento territorial vem de longe e tem preocupado geógrafos, 

planeadores, políticos e economistas, entre outros interessados na matéria. Aliás, 

como referem Ferreira e Simões (1994) “o mundo em que vivemos vê-se perante grandes 

problemas de ordem espacial”, acrescentando que uns deles são mais prementes que 

outros. De facto, se o ordenamento, enquanto necessidade global, se faz sentir um 

pouco por todo o lado, nas zonas costeiras esta necessidade é ainda mais notória.

Como temos vindo a referir, a procura dos cidadãos pelas zonas ribeirinhas é 

uma realidade antiga, mas que tem vindo a assumir recentemente uma acuidade 

como nunca antes. Assistimos nos últimos séculos, e ainda mais acentuadamente 

nas últimas décadas, a fenómenos que ultrapassam por vezes o aceitável e que 

exigem das entidades que gerem estes espaços cada vez mais atenção e soluções 

adaptadas a cada realidade.

Por isso, o ordenamento deste espaço, integrado num conceito mais abrangente 

de ordenamento do território de todo o País, exige regras e procedimentos bem 

definidos, além de um acompanhamento muito próximo da sua implementação e 

de uma fiscalização eficaz. A falta de um regime desta natureza em Portugal levou 

a que, durante muito tempo, se edificassem habitações, permanentes ou para uso 

esporádico, em qualquer local, sem obediência a nenhum plano existente, quer a 

nível nacional, quer local. A situação que podemos encontrar ainda hoje em alguns 

troços da costa é um bom exemplo do que correu mal e que agora dificilmente 

se consegue corrigir, apesar dos grandes investimentos que o Estado tem vindo 

a fazer nesse sentido. As fragilidades apontadas ainda hoje ao ordenamento do 

território em Portugal advêm, segundo Ferrão (2014:25), da “existência de um 

sistema de ordenamento do território jovem, mas precocemente descredibilizado e de 

uma comunidade técnico-profissional e científica disciplinarmente fragmentada”. 

Por outro lado, Ferrão (2018:49) refere ainda que a ponderação de interesses de 

natureza pública e privada deve ocupar uma posição central em qualquer exercício 

neste domínio. 

Pelas suas especificidades, a interface entre o mar e terra firme tem, inques-

tionavelmente, interesse do ponto de vista público e privado, mas aqui, porven-
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tura mais do que em qualquer outro território, o público deve prevalecer. De 

qualquer forma, carece de regimes e instrumentos de ordenamento e organização 

do território e das atividades próprios, embora articulados com os restantes que 

vigorem no restante território. O desenvolvimento das zonas costeiras em todo 

o mundo exige um cuidado especial a este nível sob pena de se comprometer o 

seu papel fundamental no equilíbrio territorial de um Estado costeiro. Daí que 

não seja de estranhar a atenção que esta zona tem merecido nas últimas décadas 

por parte dos políticos e dos decisores sobre o território. Os regimes de gestão 

territorial, assim como a existência de instrumentos de ordenamento do território 

dedicados, ou com relacionamento direto com esta zona, como é o caso da Lei da 

Água, da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos, do Programa Nacional da 

Política de Ordenamento do Território (PNPOT), da Estratégia Nacional para o 

Mar (ENM), da ENGIZC, da Estratégica Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas (ENAAC), dos POOC, dos Programas da Orla Costeira (POC) e do 

Plano de Ação Litoral XXI, apenas para mencionar alguns, espelham bem o que 

pretendemos salientar a este respeito.

Tendo em consideração os objetivos deste estudo, não são aqui analisados 

todos estes regimes e instrumentos. Debruçamo-nos, apenas, sobre os que se 

considera apresentarem maior interesse neste contexto. Por isso, neste capítulo 

daremos especial atenção à forma como o País gere estas zonas, não só do ponto 

de vista do ordenamento do território, mas também da forma como as questões 

do risco e da segurança dos cidadãos são tratadas nos respetivos instrumentos 

de ordenamento.

1.2.1 A Constituição da República Portuguesa

O primeiro documento onde podemos encontrar um comprometimento do 

País perante o desenvolvimento equilibrado do território é a Lei fundamental 

da República, que enumera, no artigo 81.º, as incumbências prioritárias do 

Estado, e no âmbito económico e social, a necessidade de “Promover a coesão 

económica e social de todo o território nacional, orientando o desenvolvimento no 
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sentido de um crescimento equilibrado de todos os sectores e regiões e eliminando, 

progressivamente, as diferenças económicas e sociais entre a cidade e o campo e entre 

o litoral e o interior”. 

Esta incumbência deixa claro que existem desigualdades em termos territoriais 

no que respeita à coesão económica e social. Mas há muitos mais campos em que 

estas diferenças entre o litoral e o interior se fazem sentir. Daí que seja necessário 

adotar políticas próprias e dedicadas especificamente a este território para que o 

mesmo possa ser ao mesmo tempo aproveitado e preservado com vista a contribuir 

para o desenvolvimento do País e para o bem-estar dos seus cidadãos.

1.2.2 A Lei de Bases do Ordenamento do Território e o Programa Nacional 

da Política de Ordenamento do Território

A primeira Lei de Bases do Ordenamento do Território (Lei n.º 48/98, de 

11 de agosto) - a que também se chamou do Urbanismo -, foi publicada quase 

no virar do século XX para o século XXI e, entre os objetivos enunciados no 

artigo 6.º, refere a necessidade de salvaguardar os recursos hídricos, as zonas 

ribeirinhas e a orla costeira, entre outros locais com interesse particular para 

a conservação da natureza, por constituírem objeto de proteção compatível 

com a normal fruição pelas populações das suas potencialidades específicas. 

Foi também nesta Lei que se estabeleceu a natureza dos POOC, como planos 

especiais de ordenamento do território (artigo 33.º).  

Por sua vez a Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que revogou a Lei n.º 48/98, 

seguiu a mesma linha, considerando tal desiderato como um fim da política pública 

de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, ou seja, a salvaguarda e 

valorização da orla costeira, das margens dos rios e das albufeiras.

Todos estes preceitos estavam, por sua vez, em sintonia com os objetivos da 

Carta Europeia do Ordenamento do Território, que foi adotada na 6.ª sessão da 

Conferência Europeia dos Ministros responsáveis pelo Ordenamento do Território, 

de 20 de maio de 1983, em Torremolinos, e incorporada como Recomendação do 

Comité de Ministros dos Estados Membros do Conselho da Europa. Este relevante 



58

instrumento da política da atual UE identificava como fins do ordenamento do 

território: (1) o desenvolvimento socioeconómico equilibrado das regiões; (2) a 

melhoria da qualidade de vida; (3) a gestão responsável dos recursos naturais e a 

proteção do ambiente; e (4) a utilização racional do território.

Um dos atuais instrumentos mais relevantes sobre a gestão territorial em Portugal 

é o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT:77), 

publicado pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro (que revogou a Lei n.º 58/2007, 

de 4 de setembro), onde se apresenta como um dos compromissos com o território, 

designadamente no que respeita à resiliência: “Executar o Plano de Ação Litoral XXI 

investindo continuadamente no litoral de forma a combater o recuo da linha de costa, 

privilegiando as soluções de engenharia natural”. Assim, “Valorizar o litoral e aumentar 

a sua resiliência” surge, neste documento estruturante de gestão territorial, como 

uma das medidas de política que concorrem para os desafios territoriais.

Sobre a segurança, embora não fazendo menção específica aos cidadãos nem ao 

espaço de jurisdição marítima, refere que “Importa que o ordenamento do território 

contribua para reduzir os riscos presentes e para aumentar a capacidade adaptativa a 

estas mudanças, e não para agravar os seus efeitos negativos: é o caso dos processos de 

urbanização que pressionam a ocupação urbana junto à costa e em áreas de leito de 

cheia […]” (PNPOT:33).

1.2.3 Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Orla Costeira

Um outro documento estruturante neste domínio é a já referida ENGIZC. 

Publicado ainda antes do virar da primeira década do século XXI, surge quase 20 

anos depois do compromisso assumido por muitos países costeiros na Conferência 

das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que teve 

lugar no Rio de Janeiro, em 1992, e que determinou a necessidade de promover 

o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada das zonas costeiras e marinhas.

Dez anos volvidos desde a Conferência do Rio, a UE publicou a Recomendação 

n.º 2002/413/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2002, 

relativa à execução da gestão integrada da zona costeira na Europa, onde foram 
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definidos os princípios gerais e opções para uma Estratégia de Gestão Integrada 

de Zonas Costeiras na Europa. Ainda com implicações neste contexto, a UE 

publicou a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

23 de outubro (Diretiva-Quadro da Água), que estabeleceu um quadro de ação 

comunitário no domínio da política da água) e ainda a Diretiva n.º 2008/56/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho (Diretiva Quadro Estratégia 

Marinha), que estabeleceu um quadro de ação comunitária no domínio da política 

para o meio marinho14.

É de salientar que nesta altura o Governo proclamava uma visão estratégica de 

gestão integrada do litoral que contemplasse a proteção ambiental, a valorização 

paisagística, a sustentabilidade e qualificação das atividades económicas e, numa 

perspética inovadora, a intensificação de medidas de salvaguarda dos riscos 

naturais na faixa costeira, designadamente por via de operações de monitorização e 

identificação de zonas de risco aptas a fundamentar os planos de ação necessários a 

uma adequada proteção, prevenção e socorro.

Os trabalhos conducentes à elaboração da ENGIZC tiveram início logo em 

2006, tendo sido elaborado um primeiro e muito relevante documento nesse 

sentido chamado “Bases para a estratégia de gestão integrada da zona costeira 

nacional», que seria publicado um ano depois. Importa realçar que o Despacho 

do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional que lhe esteve na origem, determinou que um dos assuntos a ser abordado 

neste trabalho seria a análise dos “diferentes fenómenos de origem natural e antrópica 

que influenciam o equilíbrio do sistema e têm levado à sua degradação sucessiva, assim 

como as consequências de tais situações”.  

Pela transversalidade dos assuntos que trata, esta Estratégia esteve desde o 

início alinhada, e tentou ser coerente, com outras estratégias, tais como a Estratégia 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável, o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território então em vigor, a Estratégia Nacional de Conservação 

14 A Diretiva-Quadro da Água foi transposta para o quadro jurídico nacional pela Lei n.º 58/2005, 
de 29 de dezembro, e a Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha, pelo Decreto-Lei n.º 108/2010, 
de 13 de outubro, tendo sido alterado pelos DL n.ºs 201/2012, de 27 de agosto, 136/2013, de 
7 de outubro, e 143/2015, 31 de julho.
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da Natureza e da Biodiversidade, a Estratégia Nacional para a Energia, o Plano 

Estratégico Nacional das Pescas, o Plano Estratégico Nacional de Turismo existente 

à data, o Programa Nacional de Turismo de Natureza e, como não poderia deixar 

de ser, os POOC.

Uma palavra deve ser deixada em relação ao pioneirismo do Conselho Nacional 

do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS) por, logo em 1999, ter 

criado um Grupo de Trabalho Especial para tratar da questão da gestão integrada da 

zona costeira numa perspetiva nacional, mas também na necessidade de haver um 

alinhamento com a UE (CNADS, 2001). O relatório produzido por este Grupo 

de Trabalho teve por base as iniciativas internacionais que na altura já faziam parte 

da estratégia global para estas zonas, e formulou algumas recomendações a nível 

orgânico e administrativo, em relação  às atividades desenvolvidas na orla costeira e 

à educação ambiental.

Como consta no texto da própria ENGIZC atualmente em vigor, esta tem como 

visão “uma zona costeira harmoniosamente desenvolvida e sustentável, baseada numa 

abordagem sistémica e de valorização dos seus recursos e valores identitários, suportada 

no conhecimento e gerida segundo um modelo que articula instituições, políticas e 

instrumentos e assegura a participação dos diferentes atores intervenientes” (ENGIZC, 

2009). Para prosseguir esta visão, são apontadas as seguintes opções estratégias: (1) um 

modelo de ordenamento e desenvolvimento da zona costeira que articule as dinâmicas 

socioeconómicas com as ecológicas na utilização dos recursos e na gestão de riscos 

(abordagem ecossistémica); (2) um modelo institucional alicerçado na articulação de 

competências baseada na coresponsabilização institucional e no papel coordenador 

de uma entidade de âmbito nacional; e (3) um modelo de governança assente na 

cooperação público-privada, que aposte na convergência de interesses através do 

estabelecimento de parcerias, da corresponsabilização e da partilha de riscos.

Finalmente, comprovando a necessidade de se assumir como um documento 

estratégico de grande transversalidade, a ENGIZC estabeleceu, entre outros 

objetivos de carácter horizontal e temático, os seguintes com interesse no contexto 

deste estudo: (1) desenvolver mecanismos e redes de monitorização e observação; e 

(2) antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactes de natureza ambiental, 

social e económica.
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Atendendo a que, como já foi referido, a gestão da zona costeira é uma tarefa 

complexa e deve ser entendida como uma obrigação do Estado a longo prazo, é na 

ENGIZC que podemos encontrar as bases da gestão deste território. Esta Estratégia 

nacional estabelece um referencial estratégico para a gestão integrada e participada 

da zona costeira, instituindo um quadro de opções, objetivos e medidas que deve 

encontrar reflexo nos POOC, e do qual se salienta a componente do risco e a 

necessidade de se identificarem os mecanismos de prevenção associados à ocupação 

de áreas de risco.

1.2.4 O Grupo de Trabalho para o Litoral e o Plano de Ação Litoral XXI

Para dar seguimento às preocupações do País com a zona costeira, foi 

determinada pelo Governo, através do Despacho n.º 6574/2014, de 20 de 

maio, a criação do Grupo de Trabalho para o Litoral (GTL) que foi incumbido 

de, até ao final desse ano, produzir um relatório onde fosse desenvolvida uma 

reflexão aprofundada sobre as zonas costeiras, com vista à definição de um 

conjunto de medidas que permitam, no médio prazo, alterar a exposição ao 

risco, incluindo nessa reflexão o desenvolvimento sustentável em cenários de 

alterações climáticas. 

Deste trabalho resultou o documento “Gestão da Zona Costeira, O Desafio 

da Mudança” onde ficou expressamente reafirmado que a ENGIZC é o referencial 

estratégico de governação e se mantém adequada para pôr em prática a Gestão 

Integrada da Zona Costeira, pese embora tenha sido identificado um conjunto de 

aspetos que carecem de consolidação e revisão, nomeadamente no que respeita ao 

modelo de governança para a zona costeira.

No Plano de ação Litoral XXI, a APA (2017:12) identificou como sendo grandes 

desafios para a gestão da zona costeira os seguintes:

•	 Antecipar, prevenir e gerir situações de risco, através de uma gestão partilhada 

e corresponsável, que corrija os problemas estruturais do passado e enquadre 

as soluções a desafios futuros, designadamente em cenários decorrentes de 

alterações climáticas; 
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•	 Desenvolver uma gestão integrada e racional de sedimentos (dos rios, dos 

estuários, da orla costeira, do leito do mar);

•	 Conservar e valorizar os recursos e os sistemas costeiros, a par da promoção 

do desenvolvimento sustentável de atividades geradoras de riqueza e da 

valorização de recursos específicos da zona costeira; 

•	 Aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica costeira e fomentar uma rede 

de monitorização e observação sistemática focada nos temas prioritários; 

•	 Reforçar e promover a articulação institucional e a integração de políticas 

setoriais; e

•	 Promover o acesso à informação e a participação pública, assim como a 

educação e a formação no quadro da gestão costeira.

O Plano de Ação Litoral XXI, resultado daquele trabalho, incorpora as políticas 

nacionais para esta zona e as prioridades de intervenção que o Estado deve levar a 

efeito no período de vigência da ENGIZC. As intervenções ali previstas incidem, 

entre outros campos, na prevenção do risco e na salvaguarda de pessoas e bens, 

na proteção e valorização do património natural, no desenvolvimento sustentável 

das atividades económicas geradoras de riqueza e na fruição das áreas dominiais 

em condições de segurança e qualidade. Este documento contém ainda as grandes 

linhas de política e as opções estratégicas para o litoral, identificando e priorizando 

um vasto conjunto de intervenções a desenvolver a partir de uma visão que considera 

as especificidades geográficas de cada trecho do litoral e que atende aos processos 

globais que decorrem das alterações climáticas (APA, 2017).

De salientar que o XXI Governo da República Portuguesa, reconhecendo a 

importância do território costeiro e do mar para Portugal, anunciou, em 2016, um 

investimento de 175 milhões de euros na costa portuguesa, para os próximos anos. 

As ações que lhe estão inerentes irão privilegiar a reconstrução dunar, a construção de 

quebra-mares destacados e paralelos à costa, a reabilitação de esporões e, sobretudo, 

grandes enchimentos de areia nas praias de norte a sul. Este Programa vem, assim, 

defender o aproveitamento das potencialidades do litoral e um empenhamento 

na resolução dos seus problemas com base numa política de desenvolvimento 

sustentável apoiada numa gestão integrada e transversal.
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1.2.5 Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira

A ideia de estabelecer formas rigorosas de ordenar a orla costeira, com 

base em princípios modernos e de utilidade pública destes espaços, surgiu 

com a publicação do Decreto-Lei n.º 309/93, de 2 de setembro, alterado por 

vários diplomas subsequentes, e que regulou a elaboração e a aprovação dos 

POOC. Estes planos têm como objetivos: (1) o ordenamento dos diferentes 

usos e atividades específicas da orla costeira; (2) a classificação das praias e 

a regulamentação do uso balnear; (3) a valorização e qualificação das praias 

consideradas estratégicas por motivos ambientais ou turísticos; (4) a orientação 

do desenvolvimento de atividades específicas da orla costeira; e (5) a defesa e 

conservação da natureza. Em termos do território a que se aplicam, a área de 

influência dos POOC estende-se das águas marítimas costeiras e interiores e 

respetivos leitos e margens, com faixas de proteção a definir no âmbito de cada 

plano, mas com limites máximos bem estabelecidos: 500 metros para o lado de 

terra e a batimétrica dos -30 metros para o lado do mar. De mencionar que os 

espaços de jurisdição portuária são excluídos deste regime.

Por outro lado, o regime dos instrumentos de gestão territorial, que foi aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, tendo sido revisto e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, e posteriormente alterado pelos 

Decretos-Leis n.os 181/2009, de 7 de agosto, e 2/2011, de 6 de janeiro, consagrou 

os POOC, tal como definidos no diploma de 1993, enquanto planos especiais de 

ordenamento do território, como instrumentos supletivos de âmbito nacional.

O quadro assim aprovado viria a ser reforçado com a publicação da Lei da Água, 

já mencionada e alterada pelos Decretos-Leis n.os 245/2009, de 22 de setembro, 

e 60/2012, de 14 de março, que reforçou o relevo e importância dos POOC, 

na medida em que estes devem refletir e estabelecer opções estratégicas para a 

proteção e integridade biofísica, a valorização dos recursos naturais e a conservação 

dos valores ambientais e paisagísticos, configurando tais instrumentos como um 

elemento fundamental na proteção, preservação e gestão dos recursos hídricos. A 

figura 20 apresenta um exemplo de uma planta de síntese da organização territorial 

da orla costeira permitida pelos POOC, no caso o POOC Sado-Sines.
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Fig. 20 - Planta de síntese de um dos troços do POOC Sado-Sines
(Fonte: APA, 1999)
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Com a publicação do Decreto-Lei n.º 159/2012, de 24 de julho, o Estado 

promoveu uma nova abordagem da orla costeira, numa lógica de maior flexibilidade 

e de gestão integrada e adaptativa, conferindo aos POOC, para além do caráter 

normativo e regulamentar, os meios de identificação e programação de medidas 

de gestão, proteção, conservação e valorização dos recursos hídricos e sistemas 

naturais associados. Nesse sentido, alargou-se o processo de planeamento a toda a 

orla costeira, abrangendo as áreas sob jurisdição portuária, sem prejuízo da devida 

articulação com as autoridades competentes, e ainda a faculdade de extensão da 

zona terrestre de proteção, até aos 1000 metros, quando tal seja justificado pela 

necessidade de proteção de sistemas biofísicos costeiros localizados para além da 

atual faixa dos 500 metros.

Neste novo enquadramento, as áreas de risco são definidas como “as áreas 

específicas incluídas nas faixas de risco definidas para litoral de arriba e litoral baixo e 

arenoso, as quais devem, sempre que possível, ser assinaladas como zonas de perigo ou 

zonas interditas” e as faixas de risco como “as faixas paralelas ao litoral, identificadas 

nos POOC, destinadas à salvaguarda das áreas sujeitas aos fenómenos erosivos em litoral 

de arriba e arenoso face à ocupação humana existente, bem como à prevenção desses 

impactos na evolução global dos sistemas costeiros”.

1.2.6 Os Programas da Orla Costeira

Os Programas da Orla Costeira (POC) têm origem na alteração do sistema de 

gestão territorial operado pela Lei n.º 31/2014, de 30 de maio (Lei de bases gerais 

da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo). No n.º 

5 do artigo 40.º desta Lei, os POC são considerados como “programas especiais”, 

assim como os programas das áreas protegidas, os programas de albufeiras de águas 

públicas e os programas dos estuários. Com esta Lei, os POOC passam a designar-

se POC pese embora mantenham o seu âmbito nacional, mas assumindo um nível 

mais programático, estabelecendo exclusivamente regimes de salvaguarda de recursos e 

valores naturais, através de princípios e normas orientadores e de gestão. Estes Programas 

mantêm os limites dos POOC, mas aplicam-se a troços diferentes da zona costeira.
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De acordo com o portal na Internet da APA (em 11 de dezembro de 2019), 

dos seis POC previstos, dois estão em vigor (Ovar-Marinha Grande e Alcobaça-

Cabo Espichel), um em fase de aprovação (Caminha-Espinho) e dois em elaboração 

(Espichel-Odeceixe e Vilamoura-Vila Real de Santo António).

Ainda sobre os POC, importa referir que o XXII Governo Constitucional incluiu 

no respetivo programa de governação como medida de defesa do litoral “concluir a apro-

vação e assegurar a execução dos Programas da Orla Costeira (POC)” (2019:80). Mais à 

frente, faz ainda referência à necessidade de preservar os valores ambientais da orla cos-

teira relacionando-a com o ordenamento do espaço marítimo, cujo Plano de Situação 

se propõe implementar15. Estes Planos deram especial atenção às faixas de salvaguarda e 

proteção costeira através da implementação de medidas de adaptação relativa, como su-

cedeu no Algarve, em que foram demolidas todas as casas que existiam na ilha da Fuseta, 

demolição que até já tinha sido determinada há vários anos, sem que se tivesse concre-

tizado. Foi preciso que o mar abrisse, de forma natural, um canal a meio da ilha, tendo 

derrubado cerca de 40 casas, para que as restantes fossem definitivamente demolidas.

Sobre a questão do ordenamento do espaço marítimo, pela relação que possui 

com a zona costeira, importa referir que nenhuma estratégia para o mar pode ser 

alheia às políticas para o litoral como zona de ligação entre o território emerso e 

o espaço marítimo. Lembre-se, também, que os primeiros passos neste contexto 

foram dados com os trabalhos conducentes à elaboração do Plano de Ordenamento 

do Espaço Marítimo (POEM), muito antes de ter sido publicada a Lei n.º 17/2014, 

de 10 de abril, embora não se apresentando, na altura, como a solução definitiva 

para a necessidade de ordenar corretamente o espaço marítimo (Gouveia, 2011).

15 O Plano de Situação resulta da Lei n.º 17/2014, de 10 de abril, regulamentada pelo Decreto-lei 
n.º 38/2015, de 12 de março, e é um instrumento de gestão e ordenamento do espaço marítimo. 
Saliente-se, a este respeito, que o espaço abrangido pelos instrumentos de ordenamento do es-
paço marítimo se estende da linha de base, isto é, da linha de baixa-mar ao longo da costa e no 
caso das fozes dos rios que desaguam diretamente no mar, nas rias e nas lagoas costeiras abertas 
ao mar, a linha reta traçada entre os pontos limites das linhas de baixa-mar das suas margens 
representada nas cartas náuticas oficiais de maior escala, até ao limite exterior da plataforma 
continental. A não inclusão do espaço intertidal (entre a baixa-mar e a preia-mar) no âmbito do 
ordenamento do espaço marítimo foi iniciativa do autor deste trabalho no âmbito do projeto 
desenvolvido, em 2008 e 2009, por uma equipa multidisciplinar constituída por representantes de 
vários ministérios com interesse/responsabilidades no mar e coordenada pelo Instituto Nacional 
da Água, I. P., na qual representava o Ministério da Defesa Nacional.
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1.2.7 A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade

Não sendo também um documento especialmente dedicado à zona 

costeira, a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 

2030 (ENCNB 2030), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 55/2018, de 7 de maio, contribui também para a gestão integrada deste 

território no que respeita às necessidades relacionadas com a conservação da 

natureza e da biodiversidade. Há várias áreas protegidas integrantes da Rede 

Nacional de Áreas Protegidas que se encontram na faixa costeira do DPM e que 

tocam o espaço de jurisdição da Autoridade Marítima, 15 no primeiro caso e 

17 no segundo (pois acrescentam-se as áreas de Reserva Natural do Estuário do 

Tejo e do Estuário do Sado) (fig. 21).

Esta Estratégia faz notar que cerca de três quartos das zonas húmidas e costeiras 

de Portugal se encontram integrados nalguma tipologia de área classificada, o que 

atesta a relevância dada à proteção destes ecossistemas particularmente sensíveis e 

propõe-se “promover o reconhecimento do valor do património natural” nomeadamente 

de infraestruturas verdes costeiras.

É também de relevar que as zonas costeiras são um dos ecossistemas da Reserva 

Ecológica Nacional onde se integram as praias, as dunas, as arribas, a faixa costeira 

entre a linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais e a batimétrica dos 

-30 metros, os estuários, lagunas, lagoas costeiras e zonas húmidas adjacentes, as 

ilhas, ilhéus e rochedos emersos e os sapais, restingas e tômbolos.

Todos estes instrumentos de gestão territorial aplicáveis a este espaço pretendem, 

assim, promover a utilização regulada e racional da orla costeira com vista a permitir 

uma coexistência de usos e atividades que não prejudicando as caraterísticas naturais 

do meio, permitam o seu usufruto por todos. A questão da salvaguarda da segurança 

e do risco também estão presentes, embora de forma muito leve, mas apenas na 

ótica da natureza e não dos cidadãos enquanto utilizadores do espaço costeiro. 

Importa ainda referir que, apesar de haver quem defenda que deveria haver 

mais território costeiro sob um qualquer regime de proteção do ponto de vista da 

conservação da natureza, a existência de quase duas dezenas de áreas protegidas é já 

um bom indicador da preocupação do Estado em relação a esta assunto.
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Fig. 21 - Rede Nacional de Áreas Protegida
(Fonte: ICNF, 2019).
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1.2.8 A Estratégia Nacional para o Mar

A primeira “Estratégia Nacional para o Mar”, publicada através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 163/2006, de 12 de dezembro, e que teve como horizonte 

de ação o período entre 2006 e 2016, pretendeu criar mecanismos que permitissem 

o aproveitamento sustentável do mar baseado em três pilares estratégicos: (1) o 

conhecimento; (2) o planeamento e ordenamento espaciais; e (3) a promoção e 

defesa ativas dos interesses nacionais. Esta Estratégia incluía medidas relacionadas 

com a zona costeira, mas nunca teve o impacto desejado, em muito devido a não ter 

sido desenvolvido o necessário plano de ação.

Alguns anos depois, devido ao rápido desenvolvimento e mediatização dos assuntos 

do mar e também aos trabalhos da UE, que impulsionava os Estados-membros a 

adotarem medidas para este fim, o Governo deu início à elaboração de uma nova 

Estratégia Nacional para o Mar (ENM 2013-2020), assente agora em quatro pilares 

estratégicos: (1) o território de referência; (2) a dimensão; (3) a geografia; e (4) a 

identidade nacional. Apesar de não ser um documento especificamente destinado à 

gestão da zona costeira, mais uma vez inclui medidas de interesse para o litoral, numa 

perspetiva de interface indissociável entre o meio marinho e o meio terrestre.

Refere, a título de exemplo, que “o reordenamento deste setor [das infraestruturas, 

portos transportes e logísticas] deverá ser articulado com o setor dos portos de recreio 

e marinas, tendo em vista a criação de sinergias e simultaneamente a mitigação de 

potenciais conflitos no uso do espaço litoral nacional”. E acrescenta que “A atividade 

com mais impacto neste conjunto é o turismo litoral (sol e mar), onde é de esperar 

que o turismo associado a atividades náuticas possa ter um incremento muito forte nos 

próximos anos, para o que terão que ser criadas, num quadro ordenado, as necessárias 

infraestruturas de apoio, como marinas e centros náuticos e reparação naval. Estes poderão 

ser catalisadores do incremento de atividades desportivas, que por si só contribuam para 

dinamizar o setor e, paralelamente, reforçar uma política de comunicação e educação 

que consolide a imagem de Portugal como um país de forte identidade marítima”. 

Defende ainda o “Desenvolvimento de capacidade para avaliação de riscos e de sistemas 

de alerta precoce que apoiem as ações de preservação do ambiente litoral e marinho, 

assim como a salvaguarda e proteção de pessoas e bens”.


