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RESUMO 

Através de um estudo multidisciplinar de um troço do litoral que, embora pequeno, permite 

ilustrar uma diversidade de situações quer quanto ao sistema natural, quer quanto à sua 

ocupação, pretendemos contribuir para uma avaliação do efeito das ações desenvolvidas no 

âmbito do ordenamento do território, numa área com uma ocupação em diversos casos 

visivelmente irregular.  

Como instrumento administrativo, o ordenamento do território deve ter em consideração a 

existência de múltiplos poderes de decisão que por vezes se afiguram incompatíveis 

resultando, frequentemente, na necessidade de recorrer, cedo ou tarde, a medidas 

corretivas que se traduzem em consumo de elevados recursos financeiros, regra geral 

suportados pelo erário público. Em termos legais, existem em Portugal inúmeras 

ferramentas de ordenamento do território e estratégias para o litoral, como programas e 

planos, que nem sempre conseguem, no entanto prevenir tais situações. 

Importa assim detetar e compreender as fragilidades da implementação dos planos que 

frequentemente colide com interesses instalados ou com compromissos urbanísticos, muitas 

vezes lesivos para o ambiente e o ordenamento do território.  

Paralelamente, pretendemos demonstrar a importância do ordenamento do território no 

desenvolvimento sustentável, na preservação dos ecossistemas e na qualidade de vida da 

população, através de uma análise integrada das condicionantes naturais e antrópicas 

responsáveis pelo desencadear ou potenciar dos processos erosivos e identificar as áreas de 

perigo, bem como as restrições a que deverão ser sujeitas essas áreas de modo a prevenir o 

risco. 

Palavras-chave 

Dinâmica costeira, Multidisciplinaridade, Ordenamento, Instrumento de Gestão Territorial, 

Sustentabilidade, Risco.  
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ABSTRAT 

The current document aims at a multi-disciplinary study of a coastal area which, although 

small in size, contains a variety of natural systems and modes of occupation. The objective is 

to contribute to the evaluation of the praxis of territorial management through the 

examination of an area that displays some patterns of land occupation that can be 

considered as clearly inconsistent.  

As an administrative instrument, territorial management must take into account the 

existence of multiple decision-making instances, which sometimes have conflicting 

approaches. This often results in the need of finding, at some stage, remedial solutions thus 

generating an increase in the expenditure of public financial resources.     

Portugal has a number of legal and policy territorial management tools. The existence of 

those tools, however, does not always guarantee a flawless territorial management process.   

It is, thus, important to detect and understand the gaps and shortcomings in the 

enforcement of the above mentioned tools, whose prescriptions frequently collide with 

vested interests that often are detrimental to the environment and to a sound territorial 

management.  

The present work also aims at demonstrating the importance of coastal territorial 

management in ensuring sustainable development, ecosystems preservation and quality of 

life, by ensuring an integrated analysis of all natural and anthropic factors that can trigger or 

accelerate erosion processes and by identifying risk areas and applicable restrictions.  

Keyword 

Coastal dynamics, Multidisciplinary, Planning, Territorial Management Instruments, 

Sustainability, Hazard.  
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NOTA INTRODUTÓRIA 

O presente trabalho baseia-se numa análise interdisciplinar, no seio da Geografia Física, e 

em estudos de caso. Trata-se de um troço costeiro no litoral Centro, a Norte da vila da 

Nazaré e a Sul de S. Pedro de Moel, que pode ser considerado crítico, quer do ponto de vista 

da dinâmica do ambiente litoral (com acentuada erosão e recuo da linha de costa) quer na 

perspetiva da pressão antrópica que nele vem sendo exercida, em particular nas últimas 

duas décadas. 

O Litoral constitui um sistema natural complexo composto por diversos subsistemas 

altamente sensíveis e em constante evolução natural, a qual, em alguns casos, é muito 

rápida. A ligação e interdependência dos subsistemas implicam que qualquer alteração num 

deles possa provocar alterações a nível de todo o sistema costeiro pelo que a sua ocupação 

deve ser programada tendo em conta os efeitos cumulativos.  

Por outro lado o litoral constitui um espaço muito atrativo para a população que ali se 

concentra em aglomerados de primeira e segunda residência, o que o expõe a grandes 

pressões e intensifica a vulnerabilidade face aos perigos naturais existentes podendo, por 

outro lado, potenciar o mesmo. 

Com a dissertação que agora se apresenta pretendemos contribuir para uma avaliação das 

ações desenvolvidas no âmbito do ordenamento do território no litoral do município de 

Alcobaça, onde se verifica uma ocupação em diversos casos visivelmente irregular. É 

frequente nesta área ver-se, em arribas com sinais evidentes de erosão e de movimentos de 

massa recentes ou mesmo em curso, construções perigosamente erguidas na proximidade 

dessas arribas. De facto, e como qualquer cidadão poderá verificar sem dificuldade, o 

número de construções em áreas de risco, frequentemente recentes, em alguns casos ainda 

por ocupar, é muito considerável, facto que nos chamou a atenção e que nos parece 

merecer uma análise pelas consequências que esta situação pode acarretar quer para as 

pessoas, quer para o património construído e para o ambiente. 
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A região em que se localizam os estudos de caso apresentados neste trabalho e que se 

encontra na freguesia de Pataias, no concelho de Alcobaça, tem uma posição estratégica em 

relação a Lisboa, desempenhando um importante papel no desenvolvimento económico da 

região, quer no âmbito do turismo e lazer quer na produção de produtos agrícolas. A 

proximidade ao aeroporto de Lisboa e a capitais de distrito, como Leiria e Santarém, ou a 

cidades que constituem grande interesse do ponto de vista do património natural e cultural, 

torna a região muito atrativa do ponto de vista turístico. Por outro, lado beneficia da 

existência de troços rodoviários como a A8 e a A1, no sentido Norte/Sul, ou ao IP 6 e à A15, 

que ligam o litoral ao interior e a área de costa a cidades como Caldas da Rainha, Leiria ou 

Santarém, com grande poder atrativo pela sua riqueza patrimonial, ou ao Maciço Calcário 

Estremenho / Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, com um grande potencial 

turístico relacionado com o património natural e mesmo religioso (pela proximidade a 

Fátima). São também sobejamente conhecidos os produtos agrícolas produzidos na região, 

como a fruta e os legumes e que a enriquecem do ponto de vista da gastronomia. 

Acrescente-se que se trata de uma região que se afigura de grande sensibilidade ecológica e 

com uma baixa capacidade de carga, num troço do litoral predominantemente rochoso e 

com praias estreitas. Tradicionalmente, e até um passado relativamente recente, esta era 

uma área pouco artificializada, tendo a pressão do setor imobiliário começado a fazer-se 

sentir há poucas décadas, pelo que a nossa análise demográfica recuará apenas até 1991. 

Embora neste troço de litoral, como foi referido, a ocupação para fins turísticos esteja ainda 

no início (se a compararmos, por exemplo, com outros trechos do litoral Centro, como 

Peniche ou Lourinhã, um pouco mais para Sul) o fenómeno turístico balnear que se tem 

verificado em geral em toda a costa portuguesa faz com que o setor imobiliário venha 

assumindo aqui uma importância crescente, sobretudo a componente relacionada com 

segunda residência. Esta região é também caracterizada pela existência de solos férteis, 

predominando as áreas agrícolas e florestais, que têm vindo a ser objeto de pressão por 

parte do setor imobiliário e do turismo no sentido de transformar o solo agrícola em solo 

urbano, como acontece, por exemplo, com a área do Camarção/ Golfe da Pedra do Ouro, um 

dos estudos de caso deste trabalho, onde se pretende desenvolver empreendimentos 
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turísticos e campos de golfe em áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva 

Agrícola Nacional (RAN) com as consequências que daí advêm. De facto, e embora os 

campos de golfe em si não sejam, de acordo com a legislação atual, incompatíveis com a 

REN e com a RAN, estes empreendimentos têm geralmente associada uma forte 

componente imobiliária, por vezes com impactes sérios sobre o território. 

Diga-se ainda que, a par com a diversidade e riqueza de recursos naturais que caracteriza o 

litoral Centro, a região apresenta vários perigos naturais em particular no que diz respeito à 

erosão do litoral, e antropogénicos como os incêndios florestais e a contaminação de 

recursos hídricos. 

Estando sujeitas a pressões, devido ao crescimento do turismo, as regiões costeiras 

necessitam de políticas específicas que permitam assegurar que esse desenvolvimento seja 

feito de forma equilibrada, tendo em vista a proteção do ambiente que, como já referimos 

acima, constitui um grande potencial e um dos atrativos da região. 

Importa, pois, conciliar a preservação dos valores naturais com a sua fruição o que requer 

uma abordagem integrada que contemple tanto as potencialidades como os 

condicionamentos para que a área seja explorada de forma sustentável. 

A tradução espacial das políticas económicas, sociais, culturais e ambientais, em que 

consiste o ordenamento do território, representa “uma disciplina científica, uma técnica 

administrativa e uma política (...)” (Carta Europeia do Ordenamento do Território, aprovada 

pelo Conselho da Europa em 1988), concebidas como uma abordagem interdisciplinar e 

global que visa desenvolver de modo equilibrado as regiões e organizar fisicamente o 

espaço, segundo uma conceção orientadora.  

Ordenar o território consiste, assim, em estruturar e regular a sua utilização, dispondo 

racionalmente no espaço as diferentes atividades humanas, conciliando a conservação dos 

valores naturais e o património com o seu aproveitamento económico e assegurando, desta 

forma, a integração das questões ambientais no processo de desenvolvimento. 
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Como instrumento administrativo, o ordenamento do território deve ter em consideração a 

existência de múltiplos poderes de decisão, isto é, a presença de políticas e de interesses 

sectoriais, com níveis de decisão individuais e institucionais que têm influência na 

organização do espaço. 

Muito raramente absorvidos pelos proprietários dos bens em perigo, ou pelos seus 

responsáveis, os respetivos custos de minimização envolvem por vezes recursos financeiros 

elevados, suportados pelo erário público, circunstância agravada pelo facto de a avaliação 

do perigo de erosão costeira nem sempre ser considerada nos processos decisórios a nível 

local e pela escassez de informação para o público sobre esta matéria, sendo 

frequentemente fraco o conhecimento de base para a tomada de decisão.  

De acordo com dados do Project Eurosion (2006), a ocupação do território levada a cabo 

sem recurso a processos de planeamento adequados e sem um acompanhamento técnico 

responsável tem implicado um sucessivo aumento da despesa pública com as zonas 

costeiras em perigo de erosão ou de inundação. A este propósito é também de referir que, 

na sequência das tempestades que ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro do presente 

ano, foi recentemente estimada e anunciada uma despesa para obras de proteção e 

valorização do litoral, em 19 municípios, de 15,5 milhões de euros, provenientes de fundos 

comunitários.  

Em termos legais, existem em Portugal ferramentas de ordenamento do território (como os 

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), regulamentados pelo Decreto-Lei nº 380/99, e 

estratégias para o litoral) que, ainda assim, nem sempre conseguiram acautelar as situações 

de perigo e vulnerabilidade litorais. A este propósito, saliente-se a importância do Programa 

Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), nomeadamente no que diz 

respeito aos “riscos”, já que esta matéria constitui um dos pilares deste programa. 

Importa assim abordar as fragilidades da implementação dos planos, implementação essa 

que frequentemente colide com interesses instalados ou com compromissos urbanísticos, 

muitas vezes lesivos para o ambiente e o ordenamento do território.  
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Cabe por fim acrescentar nesta nota introdutória que este trabalho foi desenvolvido num 

contexto legal dinâmico, em que a legislação referente ao ordenamento do território se 

encontra a sofrer alterações, como aconteceu com a Lei nº 31/2014, de 30 de Maio, que 

“estabelece as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo”, que vem trazer algumas alterações, como referimos ao longo do texto, 

designadamente no que diz respeito ao solo urbano e ao solo rural. 

É, pois, sobre este pano de fundo territorial e contextual que o nosso esforço analítico se 

desenvolve.  
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CAPÍTULO I. OBJECTIVO, METODOLOGIAS E FONTES DE INFORMAÇÃO 

1.1 Objetivo geral e objetivos específicos 

O objetivo central deste trabalho é levar a cabo uma avaliação da dinâmica do território 

através da análise crítica da forma como têm vindo a desenvolver-se e a ser implementadas 

as políticas de ordenamento do território na faixa costeira do município de Alcobaça, tendo 

em vista a identificação das que melhor se adequam às suas características físicas. 

Paralelamente, pretendemos demonstrar a importância do ordenamento do território no 

desenvolvimento sustentável, na preservação dos ecossistemas do litoral e na qualidade de 

vida da população, tendo sempre em conta a sua importância como recurso, quer para a 

população local quer para quem visita a região. De facto, o uso, ocupação e transformação 

do território, como variáveis dinâmicas, exercem um papel relevante na determinação das 

áreas de perigo e áreas vulneráveis. Assim sendo, torna-se necessário, no âmbito deste 

trabalho, levar a cabo uma análise integrada das condicionantes naturais e antrópicas 

responsáveis pelo desencadear ou potenciar dos processos erosivos e identificar as áreas de 

perigo, bem como as restrições a que deverão ser sujeitas essas áreas de modo a prevenir o 

risco. 

A este respeito importa salientar a importância dada neste trabalho aos instrumentos de 

gestão territorial (IGT) que, quer no âmbito do ordenamento do território, quer no que diz 

respeito a condicionantes e à prevenção do risco, são fundamentais e nos permitirão avaliar 

até que ponto têm vindo a ser cumpridos, influenciando a ocupação do território, ou até que 

ponto esta tem sido feita sem respeitar o planeamento. 

Como é óbvio, e por inerência, a componente dos riscos naturais, como elemento-chave 

para a articulação da componente preventiva do ordenamento do território, assume 

particular relevância, uma vez que o litoral, e em particular o troço em que se insere a nossa 

área de estudo, evolui, frequentemente, por força de dinâmicas erosivas mais ou menos 

intensas, que podem resultar, se não controladas eficazmente, no recuo, por vezes rápido, 
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da linha de costa sendo por isso um litoral perigoso. Este, em função do uso do território, 

pode ser mais ou menos vulnerável, podendo colocar em risco pessoas e bens. 

O trabalho tem, ainda, os seguintes objetivos específicos: 

 Contribuir para o conhecimento da realidade e da dinâmica física da região em 

análise; 

 Contribuir para uma avaliação da dinâmica sociodemográfica dos municípios de 

Marinha Grande, Alcobaça, Nazaré; Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche; 

 Desenvolver estudos de caso destinados a avaliar até como têm sido implementados 

os IGT em situações concretas de particular sensibilidade biofísica e extrair 

conclusões que permitam obter respostas para uma melhor eficácia dos IGT, no 

âmbito da sua elaboração e na sua aplicação. 

Pareceu-nos pois ser esta uma área interessante para levar a cabo um estudo sobre o 

uso, ocupação e transformação do território, relacionando esta ocupação, não só com as 

características físicas e riscos de erosão, como com as opções tomadas em sede de IGT e 

com as servidões e restrições de utilidade pública, através da análise crítica de eventuais 

incompatibilidades. Neste aspeto, os estudos de caso selecionados pareceram-nos 

interessantes por se tratar de áreas em que, aparentemente, existe conflito entre os IGT 

em vigor e a ocupação atual, o que se confirmará, ou não, ao longo deste trabalho.  

1.2. Metodologia e fontes de informação 

Sob o ponto de vista metodológico, a abordagem a utilizar assenta, grosso modo, em duas 

vertentes distintas: 

a) Uma componente teórica apoiada na análise da bibliografia e fontes relevantes para 

o enquadramento da problemática a abordar; 

b) Estudos de caso destinados a extrair conclusões sobre a eficácia prática dos 

instrumentos de gestão territorial em vigor na área de estudo. 
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Em termos de estratégia de execução, o trabalho desenvolve-se em três fases, a cada uma 

das quais correspondendo uma abordagem metodológica específica, a saber: 

Primeira fase: Definição dos limites e dimensões de análise  

Para manter o trabalho dentro de limites exequíveis, optou-se pelo desenvolvimento de uma 

análise a três escalas, designadamente: 

 A uma escala menor será feito um enquadramento regional, sendo analisadas as 

características físicas da região envolvente dos estudos de caso, bem como as ações 

antrópicas ali desenvolvidas, e a forma como essas ações têm vindo a influenciar a 

evolução da linha de costa. Neste enquadramento regional serão considerados os 

municípios de Marinha Grande, Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha, Óbidos e 

Peniche. 

 A uma escala intermédia, e para uma análise mais detalhada da evolução da linha de 

costa e dos perigos envolvidos, optou-se por definir uma faixa de litoral de 500 

metros a partir da linha de costa. Esta faixa coincide com o limite continental do 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Alcobaça – Mafra e corresponde a 

uma faixa sensível em termos ambientais e que, atualmente, sofre pressão no 

sentido da alteração dos usos do solo (através da sua artificialização), apesar da 

existência do plano especial de ordenamento do território (PEOT) acima referido 

(POOC Alcobaça-Mafra) que supostamente deve acautelar os efeitos dessa pressão. 

 Os estudos de caso são feitos a uma escala superior e deverão permitir, com base nas 

análises anteriores, enquadrar três áreas selecionadas com base nas características 

físicas e na dinâmica da sua ocupação, com análise das eventuais consequências, 

quer para o sistema natural, quer para as pessoas e bens que têm vindo a ocupar 

esse território. 

Segunda fase: Identificação das fontes e recolha de dados para a caracterização da área de 

estudo nos diferentes domínios de análise 

Em termos das dimensões de análise a utilizar, foram feitas as seguintes opções: 
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i) Caracterização no âmbito da Geografia Física como a caracterização geológica, 

geomorfológica e climática, com base na cartografia disponível, nomeadamente a Carta 

Geológica, à escala 1: 50 000 e notícias explicativas, e em estudos anteriores, desenvolvidos 

para áreas semelhantes, ou na mesma área. É disto exemplo a “Nota Técnica” elaborada 

pela CCDR LVT no âmbito de uma campanha de monitorização da ocorrência de 

“Movimentos de Massa em Arribas” na área de intervenção do POOC Alcobaça-Mafra.  

A caracterização geológica e geomorfológica foi também feita com base na consulta aos 

estudos de caracterização desenvolvidos no âmbito da elaboração do POOC, em 1998, e em 

estudos de autores como Marques, (1997) conforme citamos na bibliografia final. 

Quanto à caracterização climática regional esta foi, também, elaborada com base em 

estudos e metodologias já existentes, sobretudo no que diz respeito ao regime da 

precipitação, e a estudos elaborados sobre a mesma área, nomeadamente, e também neste 

caso, os estudos de base do POOC Alcobaça-Mafra. 

 

 ii) Caracterização sociodemográfica, à escala municipal, com base nos Censos de 1991, 

2001 e 2011 e em trabalhos de investigação já desenvolvidos ou em estudos de 

caracterização levados a cabo no âmbito da elaboração de instrumentos de gestão 

territorial, como o POOC e os Planos Municipais, em particular os Planos Diretores 

Municipais (PDM) dos municípios abrangidos. Tivemos em conta os dados estatísticos a 

partir de 1991, uma vez que as áreas dos estudos de caso apenas começaram a ter uma 

ocupação significativa a partir da década de 1990. 

A análise e tratamento dos dados foram feitos com recurso a sistemas de informação 

geográfica (SIG), utilizando o programa GeomediaPro e com recurso a cartografia de 

referência, fotografia aérea e ortofotomapas.  

Antes de mais, numa primeira abordagem, a área de estudo foi identificada com base em 

visitas in loco ao litoral da região a Norte de Lisboa, durante as quais foram reconhecidas 

situações de aparente conflito entre a dinâmica natural da linha de costa e o atual uso do 

território. A partir desta informação, a definição das áreas a estudar apoiou-se, numa 

primeira análise, em fotografias aéreas e consulta de plantas das ordenamento e de 
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condicionantes dos IGT em vigor no município visitado, nomeadamente o PDM de Alcobaça 

e o POOC Alcobaça-Mafra. A consulta de fotografias aéreas de diferentes datas, a partir da 

aplicação “Google Earth”, foi efetuada para avaliar a ocorrência de alterações no uso do solo 

nos últimos anos, sobretudo a partir da década de 1990.  

O passo seguinte foi a consulta das plantas de ordenamento e de condicionantes dos IGT em 

vigor nos municípios visitados e a identificação de Servidões e Restrições de Utilidade 

Pública existentes, nomeadamente a RAN e a REN, esta com grande representatividade no 

litoral em estudo. Relativamente aos PDM, a cartografia é apresentada à escala 1:25 000 o 

mesmo acontecendo com as plantas de síntese e de condicionantes do POOC. A esta 

informação foram sobrepostas fotografias aéreas de diferentes datas.  

Na escolha das fontes de análise foi determinante o papel da geologia e da geomorfologia, 

para a evolução do ambiente litoral, o que implica a opção pela consulta de trabalhos 

realizados por instituições académicas, no âmbito do desenvolvimento de teses de mestrado 

e de doutoramento como a de Oliveira (2009), Oliveira (2005), Neves (1995 e 2008), 

Henriques (1996, 2002, 2003 e 2005), Trindade (2007-08 e 2010), Paixão (2011), Marques 

(1997, 2007 e 2008) ou Ferrer (2013). 

Importa também referir a consulta a estudos realizados por diversas instituições, públicas e 

privadas, no âmbito do desenvolvimento de projetos, nacionais e internacionais, disponíveis 

na internet, em páginas das entidades responsáveis de que é exemplo o sítio do Eurocoast.  

Na escolha de fontes, cartográficas e bibliográficas, relacionadas com os temas do 

ordenamento do território e com os domínios de análise pesou, em primeiro lugar, a 

importância atual de questões como a das alterações climáticas, a subida do nível do mar e a 

dinâmica dos sistemas costeiros.  

A análise das questões relacionadas com a ocupação do território, pelo seu lado, requer um 

considerável esforço de pesquisa, sobretudo em entidades públicas, através da análise de 

estudos desenvolvidos no âmbito de elaboração de IGT, ou outros trabalhos desenvolvidos 

no âmbito de outras ações de ordenamento como seja a inspeção do território. 
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Foi consultada e cruzada a informação contida na Carta de Regime de Uso do Solo (CRUS) e 

na Carta de Ocupação do Solo (COS); a CRUS, produzida na (ex)Direção Geral do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), (atual Direção Geral 

do Território (DGT)) consiste no desenvolvimento em formato vetorial, estruturado em SIG, 

da informação das plantas de ordenamento dos PDM em vigor. Com este trabalho, a DGT 

uniformiza a apresentação das diversas tipologias utilizadas nos diferentes PDM, já que os 

PDM de primeira geração apresentam de modos distintos as classes de uso do solo. Numa 

tentativa de normalização de conceitos a utilizar nos IGT, as classes de uso do solo 

apresentadas pela CRUS foram elaboradas com base, no Decreto Regulamentar n.º 9/2009, 

que “fixa os conceitos técnicos nos domínios do ordenamento do território e do urbanismo a 

utilizar nos instrumentos de gestão territorial” (artigo 1º do DR n.º 9/2009). 

Quanto à COS, foi, e está a ser, produzida pelo (ex) Instituto Geográfico Português (IGP), 

atual DGT, com base em fotografia aérea e ortofotomapas. A análise do uso do solo é feita 

através de foto-interpretação de ortofotomapas, e complementarmente, de fotografia 

oblíqua e imagens do Google Earth.  

Terceira fase: Cruzamento e Interpretação da informação obtida ao longo das primeiras 

fases do trabalho 

Procedemos nesta fase a uma avaliação da dinâmica territorial através da confrontação 

entre a ocupação programada em sede de IGT e o uso atual do território, com identificação 

e representação cartográfica dos diferentes usos na área de estudo, incluindo a análise dos 

riscos que essa ocupação possa implicar.  

O cruzamento da informação cartográfica, informação bibliográfica e a informação obtida 

através de trabalho de campo, finalmente, visou a identificação de eventuais áreas de 

conflito entre os sistemas naturais e a ocupação do território. 

No desenvolvimento do trabalho, ao longo das diferentes fases, importa destacar, 

resumidamente: 

 O recurso a trabalho de campo e consulta de ortofotomapas e dos IGT.  
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 Confrontação entre a ocupação programada em sede de IGT e o uso atual do 

território, com identificação e representação cartográfica das áreas edificadas como 

habitações, empreendimentos turísticos, infraestruturas e outros, desenvolvidos ou 

em desenvolvimento na área de estudo.  

 Formulação de conclusões, a partir da análise dos dados compilados e tratados nas 

fases anteriores do estudo, sobre a eficácia e a aplicação dos instrumentos de gestão 

territorial em vigor, procurando avaliar se eventuais incompatibilidades se devem a 

falhas na conceção daqueles instrumentos ou à sua deficiente implementação.  

Em todo o processo, o trabalho de campo assume-se como elemento de minimização de 

possível subjetividade induzida pela componente teórica. 
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CAPÍTULO II. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo alargada insere-se numa faixa de litoral a norte de Lisboa, na NUT III Oeste 

e Vale do Tejo, abrangendo os municípios de Marinha Grande, Alcobaça, Nazaré, Caldas da 

Rainha, Óbidos e Peniche, como já foi referido (Fig. 1).  

A ocupação do solo por construções, sobretudo destinados a segunda habitação, é 

particularmente intensa numa área até 500 metros da linha de costa. Esta faixa 

corresponde, também, à área de intervenção do POOC, na qual se assiste às maiores 

agressões relacionadas com o ambiente e com o ordenamento do território, sendo sobre ela 

que nos focaremos numa análise a uma escala intermédia. 

Os três estudos de caso consistem em três troços de litoral do município de Alcobaça, na 

freguesia de Pataias, a norte da vila da Nazaré, correspondendo, de Norte para Sul, à área de 

praia-arriba e aglomerado urbano da Pedra do Ouro, praia estuarina e aglomerado de 

Paredes da Vitória e, por fim, a praia-arriba e aglomerado urbano de Vale Furado (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Enquadramento geográfico da área de estudo 
Fonte: CAOP / DGT 
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Na área de estudo alargada, a agricultura é, ainda hoje, a principal atividade económica 

regional, que gerou no passado áreas de baixa densidade populacional, com ocupação 

dispersa pelo espaço rural ou em pequenos núcleos urbanos. Esta situação tem vindo a 

modificar-se em consequência do abandono da agricultura e pela especulação fundiária dos 

terrenos rurais, para usos urbanos e empreendimentos relacionados com o lazer. A uma 

maior escala, das três áreas correspondentes aos estudos de caso, a agricultura está apenas 

presente na área de Paredes da Vitória, ocupando o vale fértil da ribeira de Paredes que está 

incluído, como adiante voltaremos a referir, na RAN.  

2.1. Caracterização física 

A área alargada de estudo apresenta uma grande diversidade geomorfológica que, aliada à 

ocupação humana de que foi alvo ao longo do tempo, deu origem às paisagens diversificadas 

que hoje a caracterizam e da qual se destacam unidades territoriais como “as serras 

calcárias, as colinas gresosas, as planícies aluviais, a planície litoral, a linha de costa e faixa 

litoral (…)” (Ramos e Cunha, 2012).  

 

2.1.1 Enquadramento geológico e geomorfológico 

Relativamente à componente litoestratigráfica, o substrato da área de estudo é constituído, 

grosso-modo, por rochas sedimentares com idades entre o Triássico e o Holocénico, com 

predomínio de rochas siliciclásticas e carbonatadas e com afloramentos, muito circunscritos, 

de rochas ígneas (Ramos, Cunha, L. e Cunha, P. 2012). 

Junto à linha de costa e ao longo das ribeiras predominam aluviões de reduzida espessura e 

areias que formam estreitas praias por vezes interrompidas por materiais do Jurássico, como 

arenitos e argilas. A partir da linha de costa e em direção a Este existe uma cobertura 

superficial de areias de dunas, formando uma larga faixa que se prolonga por vários 

quilómetros, desde a costa até à Marinha Grande (a cerca de 7,5 km da linha de costa). 

Nesta área surgem por vezes, sob as areias dunares, vestígios de antigas praias, constituídos 
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por areias e seixos que atualmente se localizam 60 metros acima do nível do mar 

(Zbyzeweski, 1958).  

O essencial da área de estudo está coberto por areias dunares holocénicas que por vezes 

encobrem cascalheiras Plio-Plistocénicas. 

Esta extensa cobertura de areias eólicas esconde o substrato pelo que, salvo raras exceções, 

apenas aflora junto à linha de costa. Aí os materiais cortados em arriba são sucessivamente 

mais antigos para norte, do Paleogénico ao Jurássico, salvo em torno de Vale Furado onde 

afloram rochas detríticas plio-plistocénicas indiferenciadas e, mais a sul, rochas do Cretácico. 

As formações geológicas jurássicas, predominantemente margosas ou calcárias, ocupam a 

parte Norte da área de estudo. O terço Sul é constituído por materiais conglomeráticos ou 

arenitos argilosos da idade paleogénica (Almeida, Mendonça, Jesus e Gomes, 2000), 

aflorando ainda, ao sul de Vale Furado, rochas detríticas e calcárias do Cretácico. 

Os materiais do Miocénico, também de arenito argiloso, afloram mais para o interior 

embora no geral estejam encobertos por depósitos discordantes (Zbyzeweski, 1958). 

As rochas eruptivas têm muito pouca expressão nesta área existindo apenas pequenos 

afloramentos junto a Maceira e a Este de S. Pedro de Moel (Fig. 2). 

Do ponto de vista estrutural, os materiais do substrato são afetados por estruturas 

tectónicas fundamentalmente ligadas ao grande acidente de Caldas da Rainha, dando 

origem a uma extensa depressão diapírica (ou tifónica). Esta estrutura é individualizada por 

falhas profundas que afetam o soco hercínico e por onde ascendem as Margas da Dagorda 

(margas e argilas salíferas mesozóica) (Zbyzeweski, 1958).  

Contudo, estes acidentes situam-se mais para o interior da orla costeira sendo responsáveis, 

no entanto, pela deformação dos materiais sedimentares originando estruturas anticlinais 

falhadas junto à linha de costa, nomeadamente nas arribas, onde é possível observar as 

rochas do substrato. Estas rochas exibem uma inclinação variável embora, em geral suave, 

para SW (Henriques, 2005).  
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As principais formas de relevo presentes na faixa costeira são:  

i. A plataforma litoral, com cerca de 60 metros, unidade morfológica que acompanha 

toda a linha de costa e que arrasa rochas de natureza diversa (calcária, margosa e 

siliciosa) em estrutura monoclinal falhada. Esta forma está coberta por areias 

dunares modernas e por vezes cascalheiras plio-plistocénicas. 

 
Fig. 2 Extrato da Carta Geológica de Portugal  

Fonte: Carta Geológica de Portugal, 1:50 000, Folhas 22D e 26D 
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ii. Vales curtos, que entalham a plataforma litoral e em cujo fundo se acumulam 

aluviões modernos. Junto à linha de costa a rede hidrográfica é formada por 

pequenos rios de regime torrencial. 

iii. Arribas rochosas, com estratos talhadas em rochas calcárias, margosas e detríticas 

do substrato meso-cenozóico.  

As bancadas das arribas litorais são, por vezes, concordantes com a sua inclinação, 

tratando-se, pois, de vertentes cataclinais que, com um comando de cerca de 25 

metros, apresentam um grande potencial para a ocorrência de movimentos de massa 

(como desabamentos e deslizamentos) que foram, ao longo do tempo, contribuindo 

para as formas que hoje existem.  

iv. Praias sempre estreitas, salvo na desembocadura dos cursos de água, constituídas 

quase exclusivamente por areia. 

Na área de estudo, o sistema arriba-praia está exposto a processos subaéreos e marinhos, 

sendo predominantemente constituído por arribas vivas em que se verifica uma erosão 

muito acentuada com recuo significativo da linha de costa através de inúmeros movimentos 

de massa bem visíveis nas arribas, bem como de intensa erosão hídrica, que origina sulcos e 

ravinas muito profundas (Guilherme, Cordeiro e Silva, 2010).  

São fatores condicionantes è evolução das arribas e consequente linha de costa a inclinação 

e a disposição das bancadas, bem como a sua constituição litológica. 

 

2.1.2 Caracterização climática  

Condições atuais  

Na região em que se insere a área de estudo, a evolução das condições climáticas ao longo 

do ano, com a sucessão das diferentes estações, é condicionada, principalmente, pela 

latitude subtropical a que se encontra e pela sua localização face ao Atlântico. 
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Situada a uma latitude entre os 39o e os 40o N, a área de estudo localiza-se, à escala 

planetária, numa zona climática de transição, de clima temperado, encontrando-se sob a 

influência de centros de ação como o anticiclone dos Açores e os fluxos de ar de Oeste, por 

um lado e, por outro, as massas de ar polar do Norte da Europa. Trata-se, assim, de uma 

zona de transição entre a zona de influência dos anticiclones subtropicais (centros de altas 

pressões) e a zona das depressões subpolares (as quais atingem principalmente o Norte do 

território do continente, no inverno.) Entre os meses de abril e setembro, o território fica, 

sobretudo, sob a influência de uma depressão de origem térmica, de ar quente e seco com 

origem continental, que se estabelece sobre a Península Ibérica. 

O clima é, como se sabe, fundamental no comportamento e evolução dos materiais que 

constituem os sistemas naturais. Efetivamente, elementos como o vento, a temperatura, o 

nevoeiro e a precipitação, constituem elementos climáticos que contribuem de modo 

decisivo através da ação transformadora que exercem nos materiais, para modelar a 

paisagem condicionando a sua evolução: 

- O vento contribui para a evolução do ambiente costeiro através da geração da 

ondulação e das correntes marítimas, bem como através do transporte de partículas finas, 

com a consequente evolução das dunas, e no transporte de salsugem ao longo da área 

emersa. Esta constitui a razão da haloclastia que fragmenta as rochas, preparando-as para os 

agentes de transporte. Por outro lado, o vento influencia a evolução da vegetação, quer pelo 

transporte de salsugem, já referido, quer condicionando a velocidade de crescimento e o 

tipo de vegetação que com frequência se pode observar no litoral as árvores apresentam 

frequentemente os troncos inclinados o que pode constituir, aliás, um meio de verificar o 

rumo predominante dos ventos e a sua intensidade. 

O regime de ventos na área de estudo 

Na área de estudo predominam os ventos do rumo N e NW em todas as estações do ano, de 

acordo com registos verificados na estação de Cabo Carvoeiro (Neves, 2006). Segundo este 

autor, apesar do predomínio destes rumos, no inverno verifica-se alguma dispersão pelos 

restantes rumos. É também no inverno que se verifica maior número de situações de calma. 
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A velocidade do vento varia entre os 6 e os 20 km, registando-se as maiores velocidades em 

janeiro e junto à linha de costa. 

No interior o rumo dos ventos roda para Oeste sendo que a velocidade diminui, também do 

litoral para o interior. 

- O nevoeiro contribui para diminuir o transporte de partículas finas e facilita o 

transporte de sal que, depositando-se nas rochas, contribui para a sua alteração ou 

fragmentação por haloclastia. A humidade proveniente do nevoeiro pode contribuir, 

também, para a alteração de materiais argilosos e para o desenvolvimento de vegetação 

mesmo em situações de ausência de precipitação. 

O nevoeiro na área de estudo 

De acordo com os dados registados na mesma estação meteorológica (Cabo Carvoeiro), esta 

área é atingida por nevoeiros frequentes, sobretudo nos meses de verão (entre junho e 

setembro), os quais resultam da condensação da humidade da atmosfera quando entra em 

contacto com as águas mais frias do oceano (DAVEAU, 1985 em NEVES, 2006). 

- A temperatura influencia os processos de meteorização dos materiais através do seu 

contributo para o aumento da evaporação ou, no caso de temperaturas baixas, para a 

formação de gelo nas fissuras, facilitando a contração / expansão das argilas. Por outro lado 

a temperatura tem influência no tipo de plantas ou outros seres vivos que se desenvolvem e 

ocupam o litoral, cuja presença pode vir, por seu turno, a influenciar a evolução dos sistemas 

por intermédio do seu contributo nomeadamente para a fixação dos materiais ou, pelo 

contrário, para a sua desfragmentação. 

Relativamente às diferenças N/S, a temperatura média anual varia entre 14,3°C nas zonas 

mais a Norte na bacia hidrográfica das ribeiras do Oeste, onde se inclui a área de estudo, e 

16,9°C mais a Sul (estudos de caracterização para a elaboração do PBH das Ribeiras do 

Oeste, 2012). 

- A precipitação é um dos fatores com maior peso na evolução do litoral, contribuindo 

para a erosão hídrica e para os movimentos de massa de vertente. A precipitação 
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contribui igualmente para a hidratação dos materiais argilosos e desempenha um papel 

fundamental no desenvolvimento da vegetação. 

A temperatura e a precipitação na área de estudo 

Para além da influência do oceano, a nível regional o clima é fortemente influenciado pela 

distribuição do relevo, pelo que no caso da área de estudo, graças à repartição das altitudes, 

a tendência para a diminuição dos valores da precipitação pelo efeito da distância ao mar é 

contrariada pelo efeito do relevo. No que diz respeito à temperatura verifica-se que a 

mesma vai também diminuindo para o interior, também com o aumento das altitudes. 

Assim, embora em função da latitude, a área de estudo esteja incluída no tipo de clima 

temperado mediterrâneo (com quatro estações ao longo do ano, destacando-se o inverno 

fresco e chuvoso e o verão seco e quente), junto à costa os valores da temperatura são 

moderados em relação às médias do território de Portugal continental, facto que se deve ao 

efeito moderador da massa de água atlântica.  

A temperatura média anual na área das bacias hidrográficas das ribeiras do Oeste ronda os 

14,3oC, na área de S. Pedro de Moel, e os 15ºC, na estação de Alcobaça (Quadro 1), valores 

sensivelmente mais baixos do que no interior à mesma latitude, com exceção das áreas de 

altitudes mais elevadas das serras de Montejunto e Candeeiros onde pode descer até 

valores em torno dos 120 (estudos de base do PBH RO). 

Segundo a classificação de Koppen, baseada nos valores médios de precipitação e 

temperatura, e de acordo as normais climatológicas 1971-2000 (IPMA), o clima da área de 

estudo é do tipo Csb ou seja, um clima temperado mesotérmico, com verão seco e com duas 

estações bem definidas (verão e o inverno). Neste tipo de clima, a temperatura média do ar 

nos meses de inverno varia entre os -3o e os 18o C e a temperatura média do mês mais 

quente é superior a 10o C e inferior a 22o C. A precipitação, ocorre predominantemente nos 

meses de inverno, apresentando o mês mais chuvoso valores três vezes superiores à 

precipitação no mês mais seco. Em resumo, o clima do tipo Csb caracteriza-se por ter um 

verão seco e ameno e um inverno fresco e chuvoso (FERREIRA, 2013). 
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Tratando-se de uma área com valores moderados ao longo do ano, a amplitude térmica é 

baixa, tendo Daveau (1988) classificado o inverno nesta área como tépido, junto à linha de 

costa, e moderado, entre a linha de costa e a área das serras.   

Do mesmo modo o verão é fresco ou moderado, respetivamente junto à linha de costa e 

entre esta e a serra onde o verão é quente.  

Quadro 1. Valores da precipitação e temperatura nas estações 
meteorológicas 

(normais de 1961-1990) 

Estação Precipitação 
anual (mm) 

Temperatura 
média anual 
(ºC) 

S. Pedro de Moel 678,00 14,30 

Alcobaça 833,80 15,00 

Cabo Carvoeiro 606,10 15,10 

 

2.1.3 Hidrologia e sistema hidrográfico - ribeiras do oeste  

O comportamento hidrológico nas bacias hidrográficas depende das suas características 

morfológicas e geomorfológicas (forma, relevo, área, geologia, densidade da rede de 

drenagem, tipo de solo), do regime de precipitação e do tipo de ocupação do solo. 

A área de estudo está parcialmente incluída nas bacias hidrográficas das Ribeiras do Oeste, 

cuja linha de cumeada é o alinhamento montanhoso das Serras de Montejunto e Candeeiros 

e que confina, a Oeste, com a bacia hidrográfica do Tejo (Fig. 3). 

Dos seis municípios selecionados no enquadramento da área de estudo, apenas o da 

Marinha Grande não é completamente abrangido pelo plano das bacias hidrográficas das 

ribeiras do Oeste. 

Para além dos principais cursos de água e afluentes incluídos nas bacias principais, existem 

na área de estudo pequenos cursos de água costeiros, de carácter sazonal, por vezes apenas 

torrencial.  
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A rede hidrográfica é menos densa a Norte, na área da bacia hidrográfica do rio Alcobaça e 

de traçado irregular predominando, no entanto, nos principais cursos de água, a orientação 

SE/NW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bacia hidrográfica das Ribeiras do Oeste é constituída por sub-bacias sendo a área de 

estudo abrangida pelas sub-bacias dos rios Alcobaça, Tornada, Arnoia, S. Domingos e bacia 

das ribeiras costeiras do Oeste. 

A morfologia cársica e a natureza carbonatada das formações geológicas, bem como a 

cobertura de areias dunares existentes na área de estudo determinam a existência de uma 

rede de drenagem superficial pouco densa e um importante escoamento subterrâneo ou 

sub-superficial. 

Os sistemas aquíferos da região garantem a disponibilização de água necessária às 

diferentes atividades ali desenvolvidas (consumo doméstico, agricultura, pecuária e 

indústria), quer em termos de qualidade quer em termos de quantidade, sendo esta superior 

às necessidades (Quadro 2). 

 

Fig. 3 Bacias hidrográficas das Ribeiras do Oeste e do Tejo 
Fonte: ARH Tejo, http://www.planoribeirasdooeste.arhtejo.pt/liferay/web/pbh/mapa-interactivo 

 

          Área de estudo 

http://www.planoribeirasdooeste.arhtejo.pt/liferay/web/pbh/mapa-interactivo
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A agricultura é o setor em que se verifica o maior consumo de água na área da bacia 

hidrográfica das ribeiras do Oeste, correspondendo este a mais de 50% do consumo total de 

água (Quadro 2). 

Quadro 2. Principais setores de consumo de água e ocupação do solo  
nas bacias das ribeiras do Oeste 

Sub-bacia Area 
(ha) 

Consumo 
Agricultura 

Consum
o urbano 

Consumo 
indústria 

Consumo 
pecuária 

Principal ocupação 

Alcobaça 4 212 56 % 29 % 12 % 2 % Agrícola e florestal. 
Grande proporção de 
área regada. 

Tornada 2 475 57 % 35 % 6 % 2 % Agrícola 

Arnóia 4 496 65 % 29 % 4 % 1 % Rural de áreas 
agrícolas 
fragmentadas e 
dispersas 

S. Domingos 697 79 % 17 % 3 % 1 % Agrícola e agro-
florestal 

Fonte: PBH Ribeiras do Oeste, (ex)INAG 

 

A principal fonte de poluição nestas bacias é a agricultura e o setor urbano, sobretudo 

devido à inexistência de sistemas de tratamento apropriados de efluentes agro-pecuários, à 

poluição difusa e a um deficiente sistema de tratamento de águas residuais urbanas (estudos 

de caracterização do POOC). 

2.1.4 Coberto vegetal dominante 

Na área de estudo predominam as dunas que cobrem vastas extensões da plataforma litoral 

e que foram sendo ocupadas por vegetação, particularmente a floresta de pinheiro bravo, 

como forma de evitar o avanço das areias e a salinização dos solos que constituem os 

campos agrícolas e que caracterizam o interior. Pontualmente pode ser visto pinheiro 

manso, carrasco, carvalho e eucalipto e, mais próximo do mar, cobrindo as dunas, existe 

vegetação mais adaptada às condições agrestes e à salinidade, como as acácias, a erva 

pinheirinha, o chorão das praias, o cardo marítimo (Eryngium maritimum), o estorno 

(Ammophila arenária) e a camarinheira (Corema album), ou “camarneira” (como se chama 

localmente) (SANTOS, 2012). 



 

  
 35 
 

2.2 Caracterização sociodemográfica  

Tendo em conta que, com este estudo, pretendemos analisar a forma como têm evoluído as 

áreas urbanas em alguns municípios do Oeste, no presente capítulo far-se-á uma breve 

caracterização demográfica dos municípios de Marinha Grande, Alcobaça, Nazaré, Caldas da 

Rainha, Óbidos e Peniche, tentando perceber, acima de tudo, se a evolução da ocupação do 

território, nomeadamente o aumento das áreas urbanas, está diretamente relacionada com 

a demografia. Para tal faremos uma breve análise da evolução da população residente nos 

municípios incluídos na área de estudo, com base em dados do INE relativos aos censos de 

1991, 2001 e 2011 e em estatísticas da construção, também do INE. Recorremos, também, 

aos estudos de caracterização do município da Alcobaça, disponíveis no site oficial da 

Câmara Municipal. Para rápida referência, o Quadro 3 traça um breve resumo da evolução 

demográfica a nível nacional e nos municípios do litoral Centro-Oeste, no período entre 

1991 e 2011. 

Evolução da população residente e densidade populacional 

A NUT III Oeste onde, com exceção do município de Marinha Grande, se incluem os 

municípios em análise neste trabalho, teve, nas duas últimas décadas, um aumento de 

população de 15,3 %, valor significativamente superior à média da NUT II Centro (3,1%), 

unidade territorial mais vasta onde a NUT III se insere (Quadro 3).  

Por sua vez, e no seu conjunto, os municípios em análise tinham, à data dos censos de 2001, 

201 786 residentes o que corresponde a cerca de 56 % da população da NUT III Oeste.  

Dos municípios referidos, a Nazaré é o único que apresenta variação negativa da população 

entre 1991 e 2011 (-1%), tendo passado de 15 313 habitantes em 1991 para 15 158 

habitantes à altura dos censos 2011. 

O município de Alcobaça, no qual se localizam os estudos de caso, é o que apresenta o 

número mais elevado de residentes (56 693 em 2011), seguido de Caldas da Rainha (51 729). 

Em conjunto, estes dois municípios concentram cerca de 30 % da população da NUT III 

Oeste. Acrescente-se que o município de Caldas da Rainha é o que apresenta um aumento 
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de população mais elevado neste período (19,7 %), seguido do município da Marinha 

Grande, com 15,3%. Dos 38 681 habitantes deste município, 31 413 concentravam-se, em 

2011, na freguesia com o mesmo nome. 

Quadro 3. População residente (n.º) por local de residência 

Local  

População (Nº) Variação (%) 

1991 2001 2011 1991-2001 
2001-
2011 

1991-
2011 

Portugal 9 867 147 10 356 117 10 562 178 5,0 2,0 7,0 

Continente 9 375 926 9 869 343 10 047 621 5,3 1,8 7,2 

NUT II Centro 2 258 768 2 348 397 2 327 755 4,0 -0,9 3,1 

NUT III Oeste 314 390 338 711 362 540 7,7 7,0 15,3 

Marinha Grande 33 543 35 571 38 681 6,0 8,7 15,3 

Alcobaça 53 073 55 376 56 693 4,3 2,4 6,8 

Caldas da Rainha 43 205 48 846 51 729 13,1 5,9 19,7 

Nazaré 15 313 15 060 15 158 -1,7 0,7 -1,0 

Óbidos 11 188 10 875 11 772 -2,8 8,2 5,2 

Peniche 25 880 27 315 27 753 5,5 1,6 7,2 

Fonte: INE, Censos - séries históricas, http://www.ine.pt 
Nota: A freguesia da Moita, que pertenceu até 2001 ao município de Alcobaça passou a partir deste ano a fazer 
parte do município da Marinha Grande.  

Embora tratando-se de um município com um grande número de freguesias, em 2011 a 

população do município de Alcobaça concentrava-se sobretudo nas freguesias de Benedita  

(8 635 habitantes) e Pataias (5 451 habitantes).  

Das duas freguesias de Alcobaça que possuem linha de costa, S. Martinho do Porto, 

localizada na parte Sul do município, foi a que teve variação de população positiva mais 

acentuada (com 28,3% entre 1991 e 2011). Já a freguesia de Pataias, na parte Norte do 

município, na qual se localizam os estudos de caso, teve um aumento de população 

relativamente baixo, com uma variação de 3,3 % ente 1991 e 2011, sendo uma das 

freguesias do concelho com densidade populacional mais baixa (69 %). Pelo contrário, a 

freguesia de Alcobaça tinha uma densidade populacional de 1872 hab/km2. A densidade 

populacional média do município de Alcobaça era de 146,3 hab/km2 . 

O município de Óbidos é o que apresenta as densidades populacionais mais baixas, variando 

entre 29,9 hab/km2 na freguesia de Vau e 226 hab/km2 em Gaeiras. 

http://www.ine.pt/
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Famílias/alojamentos 

Relativamente à relação entre o parque habitacional e à população/famílias, apesar de o 

número de alojamentos em 2001 ser já muito superior ao número de famílias em todos os 

municípios incluídos na área em análise (Quadro 4), aquele voltou a subir em 2011 atingindo 

percentagens elevadas mesmo em municípios como a Nazaré, que teve uma variação 

negativa da população na última década e um aumento de alojamentos de 30,8 %, ou 

Óbidos que teve uma aumento de população de 5,2 % e um aumento de alojamentos de 

44,2 %.  

No que diz respeito ao município de Alcobaça, no qual se localizam os estudos de caso, 

embora a variação da população tenha sido de apenas 6,8 %, o aumento de alojamentos foi 

de 20,5 % o que significa um aumento de 5 898 alojamentos entre 2001 e 2011. 

Em qualquer dos municípios em análise, entre 2001 e 2011 o aumento de alojamentos é 

superior aos valores médios verificados em Portugal (16,3 %) e na região Centro (15,5 %).  

Quadro 4. Número de famílias e alojamentos familiares clássicos (parque habitacional 

Local de 
residência 

Famílias 
clássicas (Nº)  

Alojamentos  
(N.º)  

Novos 
alojamentos 
(2011-2001)         

(Nº) 

Aumento de 
alojamentos            
2001-2011                   

(%) 
2001 2011 2001 

Portugal 3 650 757 5 878 756 5 054 922 823 834 16,3 

Continente 3 505 292 5 639 257 4 866 373 772 884 15,9 

Centro 847 265 1 448 644 1 254 701 193 943 15,5 

Marinha Grande 13 045 21 979 18 655 3 324 17,8 

Alcobaça 19 718 34 684 28 786 5 898 20,5 

Caldas da Rainha 18 262 31 063 25 888 5 175 20,0 

Nazaré 5 510 13 148 10 055 3 093 30,8 

Óbidos 3 953 9 027 6 259 2 768 44,2 

Peniche 9 794 21 222 16 773 4 449 26,5 

Fonte: INE, Censos  2001 e 2011 e Estatísticas das Obras Concluídas, http://www.ine.pt 

2.3 Uso, ocupação e transformação do solo  

Elaborados à luz do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e do Decreto 

Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, os IGT definem os critérios de classificação do 
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solo e as categorias do solo rural e do solo urbano podendo, assim, ser a sua dinâmica 

avaliada com base nas plantas de ordenamento dos planos.  

De acordo com o Decreto Regulamentar nº 11/2009, a classificação do solo é feita com base 

na função que se determina que venham a ter os terrenos, podendo estes ser classificados, 

numa primeira análise, em duas classes - solo rural ou solo urbano, sendo o solo urbano 

aquele que se destina à urbanização e edificação, ao passo que o solo rural se destina à 

salvaguarda e proteção das áreas afetas a usos agrícolas e florestais, à exploração de 

recursos geológicos, à proteção e conservação da natureza e da biodiversidade e a outros 

usos incompatíveis com o estatuto de espaço urbano.  

O solo rural inclui, também, as áreas em que se verifica a “ocorrência de riscos naturais ou 

tecnológicos ou de outros fatores de perturbação ambiental, de segurança ou de saúde 

públicas, incompatíveis com a integração em solo urbano” (alínea c) do n.º 2 do artigo 5º do 

Decreto Regulamentar n.º 11/2009). 

A classe de solo urbano inclui os terrenos urbanizados e aqueles cuja urbanização seja 

possível programar e inclui os solos afetos à estrutura ecológica urbana. 

Com exceção do PDM de Caldas da Rainha, os PDM em vigor na área de estudo são 

anteriores à alteração do Decreto-Lei nº 380/99 e do Decreto Regulamentar n.º 11/2009, 

levada a cabo através do DL n.º 316/2007, pelo que foi necessário, para o exercício de 

análise da dinâmica do uso do solo que aqui se propõe, fazer corresponder à terminologia 

atual, as classes de uso do solo até então utilizadas. 

A classificação e reclassificação do solo municipal é levada a cabo em sede de elaboração ou 

revisão dos PDM pelo que, analisando o uso do solo programado em datas distintas é, assim, 

possível verificar a sua dinâmica. Para tal podem ser criados indicadores a partir, por 

exemplo, da nomenclatura estabelecida na legislação (Quadro 5 e Fig. 4 e 5). No presente 

caso, e não havendo ainda revisão dos planos que permita analisar as tendências de 

transformação, utilizaremos a Carta de Ocupação de Solos (COS) para analisar a efetiva 

ocupação do solo e compará-la com as propostas definidas em sede de elaboração dos IGT. 
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De salientar, antes de mais, que a reclassificação do solo rural em solo urbano deve ser 

fundamentada na avaliação da dinâmica populacional ou urbanística, na avaliação do grau 

de aproveitamento e disponibilidade de áreas já classificadas como solo urbano, da 

possibilidade da sua densificação e consolidação, ou da necessidade da sua estruturação. A 

reclassificação do solo pode ainda decorrer da necessidade de compatibilização entre planos 

municipais, planos sectoriais ou planos especiais, ou, ainda, planos regionais de 

ordenamento do território. 

A DGT está a desenvolver a Carta do Regime de Uso do Solo (CRUS) que consiste na 

produção de uma cartografia em formato vetorial, baseada nas plantas de ordenamento dos 

PDM em vigor. A CRUS uniformiza a terminologia utilizada nos PDM aprovados antes da 

entrada em vigor do DL n.º 380/99 e do DR 11/99 com a nomenclatura atual (Quadro 5).  

Quadro 5. Resumo das classes e categorias de uso do solo na CRUS 
(DL nº 380/99) 

Classe de uso  solo Variável / categoria de solo (função dentro da classe uso) 

Solo rural Espaço agrícola ou florestal (inclui espaço agrícola, espaço florestal, espaço florestal 
de produção, espaço florestal de conservação e espaço de uso múltiplo agrícola e 
florestal) 

Espaço de exploração de recursos geológicos 

Espaço natural 

Espaço de atividade industriais (em solo rural) 

Espaços com edificação em solo rural (inclui aglomerado rural, área de edificação 
dispersa, espaço cultural, espaço de ocupação turística, espaço para equipamentos e 
infra‐estruturas) 

Solo urbano 

 Solo 
urbanizado 

 

 Solo 
urbanizável 

Espaço central, residencial ou de baixa densidade (espaço central, espaço residencial 
e espaço de baixa densidade) 

Espaço de atividades económicas 

Espaço verde 

Espaço de uso especial (equipamentos, infraestruturas e turismo) Indicadores do 
Regime de Uso de Solo baseados na CRUS 

 

Com a revisão da Lei de bases da política de solos, Lei nº 31/2014, de 30 de maio (que entra 

em vigor 30 dias depois da sua publicação), a classe de solo urbanizável, deixará de existir, 
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passando essas áreas a integrar o solo urbano. A mesma lei passa a designar o solo rural 

como solo rústico. 

De acordo com o exercício que aqui se propõe, as classes de uso podem agregar duas ou 

mais categorias de solo e permitem a comparação em épocas distintas e, assim, analisar a 

evolução do uso do solo. 

Com base nestas classes e funções do solo, podem ser criados indicadores de ordem mais 

genérica, como a área de solo rural ou área de solo urbano, ou indicadores mais específicos 

como, dentro do espaço urbano, a proporção de solo urbano e de solo urbanizável ou, ainda 

dentro do solo urbano, a proporção de área destinada a equipamentos, etc. (Quadro 6). 

Quadro 6. Exemplo de indicadores de avaliação do uso e transformação do solo, 
 baseados na CRUS 

Indicador 
Forma de cálculo Unidade 

Proporção de solo urbano (Área de solo urbano/Área total)x100 % 

Relação entre o solo urbanizável e 
o solo urbano 

(Área de solo urbanizável/Área de solo 
urbanizado)x100 

% 

Proporção de espaço com 
habitação (central, residencial e 
baixa densidade) no solo urbano 

(Área de espaço com habitação/Área de solo 
urbano)x100 

% 

Proporção de espaço de 
actividades económicas no solo 
urbano 

(Áreas de espaço com actividades 
económicas/Área de solo urbano)x100 

% 

Proporção de espaço verde no solo 
urbano 

(Área de espaço verde urbano/Área de espaço 
urbano)x100 

% 

Proporção de espaço de agrícola e 
florestal no espaço rural 

(Área de espaço agrícola e florestal/Área de solo 
rural)x100 

% 

Proporção de espaço de turismo no 
espaço rural 

(Área de espaço de turismo no espaço rural/Área 
de solo rural)x100 

% 

 

Carta de ocupação do solo (COS) 

A carta de ocupação do solo - COS - (COS1990 e COS2007), elaborada pelo (ex) CNIG e (ex) 

IGP, é o resultado da interpretação visual de imagens aéreas e imagens de satélite 

ortorretificadas, garantindo uma maior exatidão, cuja unidade mínima cartográfica é o 

hectare.  
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Os três primeiros níveis da COS são compatíveis com a nomenclatura da carta Corine Land 

Cover. 

No seu nível 1, a COS tem cinco classes de ocupação, designadamente: i) territórios 

artificializados, ii) áreas agrícolas e agro-florestais, iii) florestas e meios naturais e 

seminaturais, iv) zonas húmidas e v) corpos de água (Quadro 7). 

De acordo com esta nomenclatura, os territórios artificializados abrangem o tecido urbano, 

contínuo e descontínuo, as áreas de indústria, comércio e transportes, as áreas de extração 

de inertes e de reposição de resíduos, estaleiros de construção, espaços verdes urbanos, 

equipamentos desportivos, culturais e de lazer e as zonas históricas. Esta classe de uso inclui, 

assim, os territórios onde se desenvolvem as principais atividades humanas. 

Quadro 7. Categorias de solo na COS2007 (nível 1 e nível 2) 

COS Nível 1 COS Nível 2 

Territórios artificializados - Tecido urbano 

- Indústria, comércio e transportes 

- Áreas de extracção de inertes, áreas de deposição de 

resíduos e estaleiros de construção 

- Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, 

culturais e de lazer 

- Zonas históricas 

Áreas agrícolas e agro-florestais - Culturas temporárias 

- Culturas permanentes 

- Áreas agrícolas heterogéneas 

Florestas e meios naturais e 

seminaturais 

- Florestas 

- Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 

- Zonas descobertas e com pouca vegetação 

Zonas húmidas - Zonas húmidas interiores 

- Zonas húmidas litorais 

Corpos de água - Águas interiores 

- Águas costeiras 

Fonte: COS, DGT, http://www.igeo.pt/produtos/CEGIG/Cos2007.htm  

 

O cruzamento da informação das plantas de ordenamento dos IGT (uso do solo 

planeado/CRUS) com a informação da COS2007, permite verificar até que ponto a ocupação 

efetiva do solo corresponde ao uso planeado em sede de PMOT. Por outro lado é possível 

http://www.igeo.pt/produtos/CEGIG/Cos2007.htm
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verificar a evolução do uso efetivo do solo entre 1990 e 2007 através da comparação da 

respetiva COS.  

O exercício que se apresenta na figura 4 (A e B) consiste em encontrar uma correspondência 

entre as classes de uso do solo nos IGT (planta de ordenamento) e a nomenclatura da COS 

2007, nível 1 (quadro 7 e quadro 8) e comparar essas áreas. 

Quadro 8. Correspondência entre as classes de uso do solo em IGT /CRUS e categorias de 
solo de acordo com a COS 2007 

Uso do solo na COS 2007, nível 1 Categoria de uso do solo em IGT  

Áreas agrícolas e agro-florestais; 

Florestas e meios naturais e 

seminaturais; Zonas húmidas; Corpos 

de água 

Solo rural (de acordo com a nova 

Lei do Solo (Lei nº 31/2014) o solo 

rural passa a classificar-se como 

solo rustico) 

 

Territórios artificializados Solo urbano e solo urbanizável Urbanizável 

 

A comparação entre as áreas urbanas da COS - territórios artificializados - e as áreas urbanas 

planeadas nas plantas de ordenamento dos PDM em vigor (Fig. 5), permite verificar que, por 

todo o território analisado, estas duas áreas têm diferentes configurações acontecendo que 

em alguns casos a área urbana existente se estende para além da área urbana prevista nos 

PDM e que, por outro lado, noutros casos o solo urbano programado é superior à área 

urbana ocupada.  

Esta análise permite-nos concluir que, por algum motivo, na fase de planeamento o cálculo 

das necessidades de solo urbanizável poderá não ter sido corretamente ponderado ou que, 

alternativamente, nos casos em que a área ocupada é superior à área planeada, a ocupação 

do solo poderá ter sido levada a cabo de forma irregular. Os estudos de caso que se seguem 

pretendem testar esta conclusão. 
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Fig.4 Carta de Ocupação do Solo 2007 (COS) (A) e Carta do Regime de Uso do Solo (CRUS) (B) 
Fontes: DGT, COS 2007, e plantas de ordenamento dos PDM, CRUS, DGT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 COS e CRUS na área dos estudos de caso (Alcobaça) 

Azul - COS (Carta de uso do solo), cinza - IGT (plantas de ordenamento) 

Fonte: DGT  
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CAPÍTULO III. ORDENAMENTO E GESTÃO DO LITORAL 

3.1. Ordenamento sustentável do litoral 

Na atualidade sabe-se que o comportamento dos sistemas físicos e biofísicos resulta não só 

das suas características naturais, mas também das modificações introduzidas, ou induzidas, 

pelo Homem. Pode afirmar-se que uma área originalmente de baixa ou média 

suscetibilidade pode vir a tornar-se uma área de elevada vulnerabilidade, se o seu uso não 

for o adequado às suas características naturais e modo de evolução e possuir um número 

considerável de elementos expostos, transformando-se numa nova área de risco. Por outro 

lado, áreas inicialmente de elevada suscetibilidade poderão vir a transformar-se em áreas de 

média e baixa vulnerabilidade, se o tipo de uso oferecer proteção e contribuir para a 

diminuição da intensidade do perigo, vulnerabilidade e risco.  

A análise da bibliografia, de que apenas damos aqui alguns exemplos, permite constatar que 

a dinâmica do ambiente litoral tem vindo a ser alvo de inúmeros estudos científicos de 

avaliação e análise da erosão costeira e da evolução da linha de costa. Estes estudos incluem 

várias matérias e ramos da ciência, como a Geologia, a Geomorfologia ou a Engenharia 

costeira, e são desenvolvidos através da análise do comportamento dos sistemas litorais, sua 

evolução, e fatores condicionantes, bem como da análise da ação dos diferentes agentes de 

geodinâmica externa e seus fatores desencadeantes.  

Assim, na medida em que pode exercer um papel importante nos processos de erosão, o 

uso, ocupação e transformação do território constituem variáveis muito importantes no 

processo de ordenamento do território. A análise integrada dos fatores naturais e dos 

fatores antrópicos é, assim, fundamental para a identificação e localização das áreas 

favoráveis e áreas cuja ocupação deve sofrer restrições.  

Fruto de uma crescente sensibilidade perante estas constatações, o passado recente assistiu 

à afirmação das preocupações ambientais como fator essencial para a sustentabilidade do 

futuro das sociedades humanas, futuro esse ameaçado, a nível planetário, por uma explosão 

demográfica descontrolada e pela exploração desenfreada dos recursos. Neste contexto, a 
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questão do ordenamento territorial assume-se como uma das dimensões a ter em conta. 

Assim, a problemática que nos prende – a análise crítica do ordenamento do território no 

litoral e a importância desse ordenamento no desenvolvimento sustentável, na preservação 

dos ecossistemas do litoral e na qualidade de vida da população, tem vindo a ser alvo de 

considerável atenção (a nível internacional e a nível nacional) quer dos meios académicos 

quer, principalmente e por óbvia inerência, das instituições que têm por missão gerir o 

território. O acervo teórico produzido a este respeito é, por conseguinte, vasto, e é 

constituído quer por teses académicas e outros trabalhos de investigação científica, quer por 

produção institucional emanada dos órgãos oficiais responsáveis pelo pelouro do 

ordenamento e gestão territorial (programas, planos, estudos, recomendações, diretivas, 

etc.).  

Os primeiros concretizam-se pela produção de estudos da dinâmica dos sistemas litorais, 

que constitui a base para o ordenamento do território, e os segundos por estudos acerca do 

ordenamento do território e da sua dinâmica.  

Quanto à produção académica sobre estas temáticas ela é abundante; refiram-se 

monografias enquadradas em dissertações de doutoramento como as de Henriques (1996) e 

Neves (2006), sobre a dinâmica atual dos sistemas litorais da área em estudo. De referir 

também, uma diversidade de estudos e de formas de abordagem como as de Neves (1995), 

Ramos-Pereira (2000 e 2004), Neves (2006) e Trindade (2010), que estudam diferentes tipos 

de sistemas litorais, rochosos e arenosos, abrangendo diferentes áreas e utilizando 

metodologias e técnicas diversas. 

Também no âmbito académico, parece-nos igualmente digna de menção, entre outos 

trabalhos, a tese de mestrado de Oliveira (2009) com aplicação prática nos Açores e sobre o 

tema da gestão integrada das zonas costeiras e a vulnerabilidade do litoral. Estas 

preocupações com o ordenamento e planeamento ambiental da zona costeira estão 

também presentes em Oliveira (2005).  

Lígia Oliveira (2009) estudou, também no âmbito de uma dissertação de mestrado, a 

alimentação das praias e a erosão da linha de costa no concelho de Sintra. Ainda no âmbito 
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da erosão costeira, mais concretamente no estudo da erosão relacionada com movimentos 

de massa em arribas, foram desenvolvidos os trabalhos de Penacho (2012) e de Gouveia 

(2013), com estudo de caso das arribas dos concelhos de Peniche e Óbidos. Marques (1997) 

desenvolveu também trabalho sobre dinâmica, processos e mecanismos nas arribas, desta 

vez o caso do Algarve, e ainda sobre instabilidade de arribas e avaliação da perigosidade.  

Ainda sobre dinâmica do litoral, Epifânio (2013), desenvolveu uma dissertação de mestrado 

com estudo de caso aplicado ao litoral da Lourinhã, bem como Ferrer (2013), sobre a 

dinâmica dos sistemas de arriba na área da Consolação. Por seu lado Amorim (2009), 

desenvolveu um trabalho sobre ordenamento e planeamento ambiental da zona costeira. 

Os diversos estudos que acima foram referidos, e outros referenciados na bibliografia final, 

como é natural, são orientados por diversas perspetivas e escrutinam diferentes tipos de 

abordagem no âmbito da Geografia Física e sobre a temática do ordenamento e do litoral. 

No seio dessa diversidade, e pela sua afinidade com o nosso trabalho, parece-nos relevante 

realçar duas grandes áreas temáticas como a da Geomorfologia e riscos e a do uso, 

ocupação e transformação do território.  

A temática dos perigos, vulnerabilidades e risco tem também sido uma temática em 

desenvolvimento. Refira-se a esse propósito Zêzere (2001, 2005 e 2008) que só 

marginalmente englobam os sistemas litorais, mais concretamente de arribas, num exemplo 

de aplicação à região do Oeste e Vale do Tejo. Nos litorais arenosos, a vulnerabilidade dos 

sistemas dunares é também uma preocupação no quadro do ordenamento do território 

(WILLIAM et al.) até porque eles constituem o amortecedor natural à subida do nível do mar.  

Também dentro da temática da evolução dos sistemas e no que diz respeito à evolução 

geomorfológica da área de estudo, salientamos o trabalho de Henriques e Dinis (2005) e o 

documento de Gomes (2009) sobre geomorfologia na área envolvente da Figueira da Foz.  

Na temática do uso, ocupação e transformação do território e em termos da produção 

institucional, a nível internacional e em particular a nível europeu, existe um vasto aparato 

legal integrando Decretos, Convenções, Programas, Diretivas e Recomendações, de entre as 
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quais se realçam as que considerámos mais relevantes, as quais se encontram referidas na 

Bibliografia final.  

Por outro lado existem estudos de base para a elaboração de IGT, como os relatórios de 

caracterização e diagnóstico desenvolvidos no âmbito da elaboração de planos especiais, no 

presente caso o POOC Alcobaça/Mafra publicado pela RCM nº 11/2002, de 17 de Janeiro e 

os planos municipais de ordenamento do território, como o Plano Diretor Municipal (PDM) 

de Alcobaça, ratificado pela RCM nº 177/97, de 25 de Outubro e os diversos Planos de 

Pormenor (PP).  

Assim, parece-nos que o esforço analítico dedicado à problemática do uso, ocupação e 

transformação do solo (e da forma como este interage com os sistemas litorais) apesar da 

importância de que se reveste, regista um déficit de produção científica, nomeadamente no 

que se refere a trabalhos que permitam avaliar a forma como o Ordenamento do Território 

tem vindo a ser implementado e como pode contribuir para a evolução do ambiente litoral e 

para os riscos / perigos que pode envolver. Assim, e com todas as suas limitações, a presente 

dissertação pretende dar uma modesta contribuição neste sentido. 

3.2. Instrumentos de gestão territorial (IGT) 

A Carta Europeia do Ordenamento do Território, aprovada em 1984 pelo Conselho da 

Europa, define os princípios e objetivos que permitem uma corresponsabilização no 

desenvolvimento das políticas de ordenamento do território nos países da União Europeia. A 

Carta visava melhorar o uso e ocupação do território e a distribuição das atividades, a 

proteção do ambiente e a melhoria da qualidade de vida da população.  

Em Portugal, a responsabilidade pela política de ordenamento do território é do Estado e a 

Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, alterada pela Lei n.º 54/2007, de 31 de Agosto – Lei de Bases 

do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (LBOTDU), atualmente em 

revisão, define o quadro da política de ordenamento do território e de urbanismo e dos 

instrumentos de gestão territorial que a concretizam. A referida Lei regula, ainda, “o âmbito 
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da política de ordenamento do território e urbanismo e as relações entre os diversos níveis 

da Administração Pública (…)”. 

Outro instrumento relevante para o ordenamento do território é o Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro), o qual desenvolve as bases da política de 

ordenamento do território e de urbanismo e o regime de coordenação dos âmbitos nacional, 

regional e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o 

regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos IGT.  

De acordo com estes dois diplomas, os IGT de âmbito nacional e de âmbito regional têm um 

carácter estratégico para o desenvolvimento territorial, vinculando as entidades públicas, ao 

passo que os planos especiais e os planos municipais de ordenamento do território vinculam 

diretamente os particulares (Quadro 9). 

Quadro 9. IGT em vigor na área de estudo 

Âmbito 
territorial 

Designação do plano Diploma de aprovação Publicação em DR 

Nacional 
 
 

Programa Nacional de 
Política de 
Ordenamento do 
Território (PNPOT) 

Lei n.º 58/2007, de 4 de 
Setembro 

DR n.º 170/2007, de 4 de 
Setembro 

Estratégia Nacional para 
a Gestão Integrada da 
Zona Costeira (ENGIZC) 

Despacho n.º 
19212/2005 (2ª Série) 

DR n.º 17005, de 5 de Setembro 

Plano Sectorial da Bacia 
Hidrográfica do Tejo 
(PBH) 

DR n.º 18/2001 DR nº 283, IS-B de 7 de Dez 

Plano Sectorial da Bacia 
Hidrográfica do Lis (PBH) 

DR n.º 23/2002 DR nº 78, IS-B, de 3 de Abril 

Plano Sectorial da Bacia 
Hidrográfica das 
Ribeiras do Oeste - em 
revisão 

DR nº 26/2002 
 

DR nº 80 IS-B, de 5 de Abril 

Plano Sectorial da Rede 
Natura 2000 

RCM nº 115-A/2008 DR n.º 139, IS, de 21 de Julho 

Plano Especial de 
Ordenamento de Orla 
Costeira Alcobaça-Mafra 
(POOC) 

RCM n.º 11/2002 DR  14 IS-B, de 17 Janeiro 
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Plano Especial de 
Ordenamento de Orla 
Costeira Ovar-Marinha 
Grande (POOC) 

RCM nº 142/2000 
(Parcialmente suspenso 
- RCM n.º 39/2012, de 
29 de Março) 

DR n.º 243 IS-B, de 20 de Outubro 

Plano Especial do 
Parque Natural das 
Serras de Aire e 
Candeeiros (POAP) 

RCM n.º57/2010 DR n.º 156 IS, de 12 de Agosto 

Plano Especial da 
Albufeira de S. 
Domingos (POAAP) 

RCM n.º 39/2009 DR n.º 93 IS, de 14 de Maio 

Regional 

Plano Regional de 
Ordenamento Florestal 
do Oeste (PROF Oeste)  

DR n.º 14/2006 DR nº 200 IS, de 17 de Outubro 

Plano Regional de 
Ordenamento do 
Território do Oeste e 
Vale do Tejo (PROT OVT) 

RCM nº 64-A/2009 DR nº 151, de 6 de Agosto 

Regulamento de Faixa 
Costeira 

242 IS-B,  DR n.º 32/1993 

Municipal 

PDM Marinha Grande RCM nº 37/1995 
 

DR n.º 94 IS-B, de 21 de Abril 

Alteração; RCM nº 
153/1998 

DR n.º 300 IS-B, de 30 de 
Dezembro 

PDM Alcobaça RCM n.º 177/1997 DR n.º 248 IS-B, de 25 de Outubro 

PDM Nazaré RCM nº 7/1997 DR n.º 13 ISB, de 16 de Janeiro 

1ª Alt (reg. Simp.): Decl 
nº 168/2002 

DR nº 126 IIS, de 1 de Junho 

2ª Alt (Reg. Simp.): 
Edital nº 975/2007 

DR nº 216 IIS, de 9 de Novembro 

PDM Caldas da Rainha RCM nº 101/2002 138 IS-B, de 18 de Junho 

Alt (Adap): Regulamento 
n.º 259/2010 

DR n.º 53 II S, de 17 de Março 

Rectificação: Edital n.º 
413/2011 

DR n.º 86 IIS, de 4 de Maio 

PDM Óbidos RCM nº 187/1996 DR n.º 273 IS-B, de 28 de 
Novembro 

PDM Peniche RCM nº 139/1995 DR n.º 265 IS-B, de 16 de 
Novembro 

1ª Alt: RCM nº 8/2001 DR n.º 22 IS-B, de 26 de Janeiro 

1ª Rectificação: Aviso 
n.º 20446/2008 

DR n.º 138 IIS, de 18 de Julho 

2ª Rectificação: Aviso 
n.º 20447 

DR n.º 138 IIS, de 18 de Julho 

3ª Rect: Aviso n 
3497/2009 

DR n.º 29 IIS, de 11 de Fevereiro 

2ª Alte (por adapt): 
Aviso n.º 5292 A/2010 

DR n.º 50 IIS, de 12 de Março 

3ª Alt (por adapt): Aviso 
n.º 1091/2012 

DR n.º 17 IIS, de 24 de Janeiro 

Fonte: SNIT, DGT 
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3.2.1 Âmbito nacional 

PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO (PNPOT) 

Relativamente à região em que se insere a área de estudo, o PNPOT, aprovado pela Lei n.º 

58/2007, de 4 de Setembro, reconhece o cluster do turismo como um sector estratégico 

para o desenvolvimento regional, identificando a paisagem e os valores naturais e 

património, natural, paisagístico, rural ou património construído, como recursos estratégicos 

para o seu desenvolvimento. 

Na linha das orientações estratégicas do PNPOT o risco constitui, também, um dos vetores 

do modelo territorial para o desenvolvimento, uma vez que a sua gestão preventiva constitui 

prioridade da política de ordenamento do território, sendo considerado uma condicionante 

fundamental da organização das várias componentes daquele modelo. Assume-se, assim, a 

prevenção do risco como um dos objetivos do ordenamento do território, devendo ser um 

elemento obrigatório a considerar nos instrumentos de planeamento territorial. 

O PNPOT destaca, assim, os riscos naturais, como a poluição dos recursos hídricos, a erosão 

costeira e os incêndios florestais, como fatores decisivos para o ordenamento do território e 

para a definição das opções estratégicas para a região Centro. 

Deste modo, este instrumento consagra como uma das “Opções para o Desenvolvimento do 

Território” para a região “promover a valorização integrada dos recursos do litoral e gerir a 

pressão urbano-turística na zona costeira, de forma a assegurar a exploração sustentável 

dos recursos naturais, a qualificação da paisagem e a adequada prevenção dos riscos”. 

Neste contexto, o PNPOT define como objetivo estratégico “Conservar e valorizar a 

biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo 

sustentável os recursos energéticos e geológicos, e monitorizar, prevenir e minimizar os 

riscos” (objetivo específico 1.10 e objetivo específico 1.11). 

De acordo com o Modelo Territorial e o mapa de riscos do PNPOT, a área de estudo surge 

incluída num “troço crítico de erosão litoral” (Fig. 6). 
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Dos 24 principais problemas para o Ordenamento do Território identificados no PNPOT 

destacamos, no contexto do ordenamento do litoral e no âmbito dos recursos naturais e 

gestão de riscos, os seguintes: 

 A degradação da qualidade da água e uma gestão dos recursos hídricos deficiente; 

 Uma insuficiente consideração dos riscos (leia-se perigos) nas ações de ocupação e 

transformação do território, com particular ênfase para os sismos, os incêndios 

florestais, as cheias e inundações e a erosão das zonas costeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 PNPOT, Riscos em Portugal Continental 
In: Relatório do PNPOT, Cap 4; pg 141, 

http://www.territorioportugal.pt/pnpot/Storage/pdfs/PNPOT_RELATORIO.pdf, Janeiro de 2007 
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ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A GESTÃO INTEGRADA DA ZONA COSTEIRA (ENGIZC) 

Dada a sua importância estratégica, os países com zonas costeiras, incluindo os da União 

Europeia, assumiram o compromisso tomado no âmbito da Conferência das Nações Unidas 

sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Rio de Janeiro, 1992), de promover o 

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

preocupações viriam a dar origem a trabalhos técnicos e Diretivas Comunitárias a ser 

desenvolvidas pelos diferentes países e que estiveram na base de recomendações e 

conclusões, elaboradas ou a elaborar posteriormente pelos países membros (como a 

Recomendação n.º 2002/413/CE, de 30 de Maio, do Parlamento Europeu e do Conselho). 

Em Portugal a Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC) foi 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2009, de 8 de Setembro e 

persegue objetivos relacionados com a identificação, caracterização, salvaguarda e 

prevenção do risco específico da zona costeira (destaque para as medidas 11, 15, 18 e 19; e 

medidas 07 e 09). 

Neste âmbito foi anteriormente desenvolvido o documento “Bases para a Gestão Integrada 

da Zona Costeira Nacional” (2005-2006) que, integrando as orientações comunitárias, o 

quadro institucional e legal vigente e os valores assumidos nos IGT, esteve na base da 

ENGIZC. 

A ENGIZC constitui, assim, para além de um documento técnico, um diploma legal elaborado 

com base no conhecimento técnico e científico, que deve garantir a articulação das 

diferentes convenções e orientações internacionais e conciliar e articular os diferentes 

instrumentos legais de gestão territorial e a coordenação das diferentes políticas que 

asseguram o desenvolvimento sustentável da zona costeira.  

A Estratégia tem como Visão até 2029 conseguir uma zona costeira sustentável, 

desenvolvida com base nos seus recursos naturais, em que o seu uso e ocupação tenham em 

conta a capacidade de carga e resiliência da zona costeira bem como a gestão preventiva dos 

riscos, nomeadamente a erosão.  
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Ou seja, a gestão da zona costeira, como de qualquer outro sistema, deve garantir o 

desenvolvimento com base nos aspetos sociais, económicos e ambientais desenvolvendo-os 

de forma equilibrada, garantindo a funcionalidade do território de forma equitativa, na 

perspetiva do desenvolvimento sustentável. 

Este documento considera zona costeira a porção de território influenciada direta e 

indiretamente, em termos biofísicos, pelo mar (ondas, marés, ventos, biota ou salinidade) e 

que tem, para o lado de terra, a largura de 2 km medida a partir da linha da máxima preia-

mar de águas vivas equinociais (LMPMAVE) e se estende, para o lado do mar, até ao limite 

das águas territoriais (12 milhas náuticas), incluindo o leito.  

Apesar disso, e embora consideremos que 2000 metros é uma faixa importante do ponto de 

vista da dinâmica do litoral e que, dada a pressão aí exercida, seria interessante um estudo 

que a abrangesse, no presente estudo considerámos apenas uma faixa até 500 metros, 

tendo em conta os limites do POOC e considerando que esta é uma faixa particularmente 

dinâmica, na qual é exercida a maior pressão nomeadamente para a construção de 

empreendimentos para segunda habitação e empreendimentos turísticos que podem ter 

grandes impactos. 

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O MAR 2013 - 2020 (ENM) 

Tendo em conta a vocação marítima de Portugal e com a finalidade de salvaguardar e 

valorizar os recursos do mar, no seu Programa de Acão, o PNPOT definiu, como uma medida 

prioritária, a execução de uma Estratégia Nacional para o Mar (ENM), como forma de 

promover o aproveitamento do potencial estratégico que o mar oferece e responder aos 

desafios internacionais. 

A ENM visa tirar partido dos importantes recursos do mar, valorizando económica, social e 

ambientalmente o espaço marítimo nacional e a área emersa adjacente. Para tal desenvolve 

um plano de ação (o Plano Mar-Portugal - PMP) propondo-se: i) Recuperar a identidade 

marítima nacional; ii) Concretizar o potencial económico, geoestratégico e geopolítico do 

território marítimo nacional; iii) Criar condições para atrair investimento, nacional e 

internacional; iv) Reforçar a capacidade científica e tecnológica nacional e v) Consagrar 
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Portugal, a nível global, como nação marítima e como parte incontornável da estratégia 

marítima da União Europeia.  

Os domínios estratégicos de desenvolvimento incluem a quantificação, com vista à sua 

exploração, dos recursos naturais do sistema oceano-atmosfera, analisando as 

oportunidades e ameaças que este oferece e garantindo o acesso aos recursos naturais e 

marinhos, fazendo do oceano um “vector estratégico de desenvolvimento” através do 

aproveitamento dos seus recursos e das atividades que possibilita. 

Por outro lado, a implementação da ENM é uma oportunidade para a afirmação 

internacional da identidade e no estabelecimento de boas práticas para uma governação 

sustentável e sustentada do mar. 

A ENM não se esgota, no entanto, na sua componente diretamente relacionada com o 

oceano, incluindo, também, a área emersa adjacente ao mar – a área de interface - e a sua 

valorização económica e ambiental, tendo em conta as consequências da subida do nível do 

mar para a biodiversidade, as intrusões salinas que inviabilizam os aquíferos e contaminam 

os solos agrícolas e os riscos de inundação, tsunami e erosão das áreas costeiras.  

PLANO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS (PBH) DAS RIBEIRAS DO OESTE 

Apesar de, conforme a Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro - Lei da Água - os PBH terem 

deixado de vigorar, dando lugar aos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica, interessam-nos 

aqui pelo valor e interesse dos estudos que lhe estiveram na base e que orientaram (ou 

deveriam orientar) a elaboração de planos de ordem inferior. 

O plano setorial de recursos hídricos da bacia hidrográfica das Ribeiras do Oeste abrange a 

área das sub-bacias hidrográficas de Alcobaça, Colares, Costa do Estoril, Lisandro, Óbidos, 

Peniche, S. Martinho, Safarujo e Sizandro.  

De acordo com os estudos que estiveram na base da elaboração deste plano, a 

disponibilidade de água (existência potencial do recurso) garante a sustentabilidade 

económica da região, constituindo o regadio um fator para o aumento da produção agrícola, 

sendo esta a principal utilização dos recursos hídricos. 
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Se, em termos de quantidade de água disponível, apesar de os rios e ribeiros serem pouco 

extensos e de caudal relativamente reduzido, não existem problemas nesta bacia, já o 

mesmo não acontece em relação à sua qualidade o que decorre do deficiente tratamento 

dos efluentes e do tipo de atividades humanas, sendo a pecuária a principal fonte de 

poluição orgânica das águas. 

PLANOS DE ORDENAMENTO DE ORLA COSTEIRA (POOC) ALCOBAÇA-MAFRA E OVAR-

MARINHA GRANDE   

A área de estudo alargada, é abrangida pelo POOC Alcobaça-Mafra e, a Norte, no litoral do 

município de Marinha Grande, pelo POOC Ovar-Marinha Grande (Fig. 7 e 8). 

Estes instrumentos são planos especiais de ordenamento do território que concretizam as 

estratégias para o planeamento desta faixa costeira, estabelecendo as regras para a 

ocupação, uso e transformação do solo numa faixa compreendida entre a batimétrica de -30 

e 500 metros para o lado de terra, a partir da linha terrestre que limita as águas do mar.  

Os POOC compreendem, assim, a zona marítima de proteção, a margem das águas do mar e 

a zona terrestre de proteção.  

A área do POOC Alcobaça-Mafra corresponde ao troço de litoral entre o limite Norte do 

município de Alcobaça e o limite Sul do município de Mafra (excluindo as áreas de jurisdição 

portuária). Os limites do POOC Ovar-Marinha Grande são o limite Sul do município de 

Marinha Grande e o limite Norte do município de Ovar. 

Os POOC visam a “contenção da expansão urbana nas zonas mais sensíveis” do ponto de 

vista ecológico e a protecção e valorização da biodiversidade, definindo regras para uma 

utilização sustentada do solo, de modo a permitir tirar partido das suas potencialidades, 

prevenindo o risco. Deste modo, os POOC estabelecem as regras a que deve obedecer a 

ocupação, uso e transformação do solo e definem as normas de gestão urbanística a 

observar. 

A planta de síntese do POOC Alcobaça-Mafra identifica “áreas urbanas em faixas de risco” 

que correspondem às áreas cuja dinâmica natural é considerada incompatível com o 
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desenvolvimento de determinadas atividades humanas, devendo o seu uso ser 

condicionado. As faixas de risco têm como objetivo a proteção das arribas e a prevenção dos 

impactes da sua ocupação nos processos erosivos, sendo definidas em função das 

características geológicas e geomorfológicas do troço costeiro e da altura da arriba (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além das áreas urbanas em faixas de risco, são de salientar, no troço em que estão 

incluídas as áreas amostra, como em quase toda a área do POOC Alcobaça-Mafra, as áreas 

de arriba classificadas, como área de “proteção integral” e “áreas de proteção parcial”, 

compreendidas na classe “Espaços Naturais” que, por se destinarem à proteção de valores 

 
Fig. 7 Localização na planta de síntese do POOC das áreas amostra onde estão 

assinaladas as UOPG e Planos de Praia 
Fonte: (ex) INAG 
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naturais únicos e pela área que abrangem, na qual estão implantadas todas as classes de 

uso, se sobrepõem a qualquer outro tipo de uso do solo (Fig. 8). 

Nas áreas de proteção integral são proibidas intervenções como obras de construção e 

ampliação e abertura ou manutenção de vias de acesso, a não ser que estejam previstos em 

sede de Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) prevista no POOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As UOPG têm como objetivos, de acordo com o Artigo 76º do Regulamento do POOC: a) a 

reconversão urbanística fundamentada através de estudo geotécnico, que deverá definir a 

capacidade de carga das arribas e consequentemente os indicadores urbanísticos a adotar; 

b) a resolução de ocupações clandestinas na área urbana em faixa de risco, de forma a 

recuperar as arribas e resolver a situação inerente ao perigo eminente resultante da sua 

 

Fig. 8 Áreas de intervenção e uso do solo no POOC Alcobaça-Mafra e Ovar-Marinha Grande. 
Assinalam-se os estudos de caso, na freguesia de Pataias 

Fonte POOC Alcobaça-Mafra e POOC Ovar-Marinha-Grande, INAG 
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localização, prevendo-se o recurso a demolições e ações de expropriação; c) o 

reordenamento das vias estruturantes e da morfologia urbana ao nível do aglomerado e 

respetiva área de expansão, de forma que este adquira uma estrutura consolidada; d) a 

potenciação da relação com a praia prevendo o melhoramento do acesso à praia e a 

vedação e recuperação do coberto vegetal nos acessos degradados. 

As UOPG abrangem as áreas urbanas em faixa de risco, as outras áreas urbanas e 

urbanizáveis bem como a área de proteção integral costeira devendo, segundo as 

orientações do POOC, ser sujeita a plano de pormenor (PP), abrangendo o aglomerado 

urbano, e à realização de estudo geotécnico abrangendo a arriba e o aglomerado urbano. 

No troço em que se incluem as áreas amostra predomina o Espaço de Proteção e 

Enquadramento e o Espaço Florestal. Apenas se excluem as áreas classificadas como Solo 

Urbano e Solo Urbanizável, que constituem os perímetros urbanos, e pequenas áreas de solo 

agrícola, como acontece na área de Paredes da Vitória (Fig. 8).  

 

3.2.2 Âmbito regional 

PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO OESTE E VALE DO TEJO (PROT 

OVT) 

O PROT OVT define as grandes linhas estratégicas para o desenvolvimento, organização e 

gestão do território na NUT III Oeste e Vale do Tejo, na qual se inclui a área de estudo, tendo 

como objetivo principal a definição de diretrizes para o uso, ocupação e transformação do 

território no litoral da região.  

De acordo com o Modelo Territorial do PROT OVT (Fig. 9), a área de estudo inclui um 

importante “Corredor Ecológico Estruturante do Litoral” que integra o Sistema Ambiental / 

Estrutura Regional de Proteção e Valorização Territorial (ERPVA). A ERPVA inclui uma Rede 

Primária que abrange a áreas de estudo, integrando um Corredor Litoral que corresponde a 

áreas de elevado valor natural e paisagístico com prioridades de conservação à escala 
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europeia e nacional e Corredores Ecológicos Estruturantes que ligam essas áreas e que 

integram unidades territoriais com “funções ecológicas dominantes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No PROT OVT o risco é uma questão fundamental, tendo sido dada grande importância ao 

tema através da identificação, delimitação e representação cartográfica das zonas sujeitas 

ao riscos naturais e tecnológicos, não esquecendo o controlo do estado de conservação de 

infraestruturas e equipamentos. A área de estudo surge inserida numa zona de risco elevado 

de movimentos de massa, com forte probabilidade de eventuais construções como vias de 

comunicação e outras aí implantadas virem a ser danificadas gravemente (Fig. 10). 

No quadro das alterações climáticas, o PROT OVT refere ainda os riscos associados à subida 

do nível do mar, dando orientações para que este seja equacionado nas ações de 

ordenamento do território a levar a cabo no âmbito municipal.  

Fig. 9 Modelo Territorial no PROT OVT 
Fonte: PROT OVT 
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3.2.3 Âmbito municipal 

PLANOS DIRECTORES MUNICIPAIS (PDM)  

Na área de estudo alargada estão em vigor os PDM de Marinha Grande, Alcobaça, Nazaré, 

Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche. A partir da interpretação das plantas de ordenamento 

destes PDM destaca-se: 

- No PDM da Marinha Grande as classes de solo urbano e solo urbanizável concentram-se 

sobretudo no perímetro urbano da Marinha Grande, predominando no restante 

território o espaço florestal de proteção e o espaço florestal de produção, incluídos na 

categoria de espaços não urbanizáveis;  

- Já no município de Alcobaça, no qual se localizam os estudos de caso, com exceção da 

freguesia mais a Norte - Pataias, onde domina, também, o solo rural/florestal, 

predomina a edificação dispersa; 

   

 

Fig. 10 PROT OVT, Carta de perigos da região Oeste e Vale do 
Tejo 

Fonte: PROT OVT, DGT 

           Área de estudo 
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- No município da Nazaré o solo urbano e o solo urbanizável encontram-se também 

concentrados sobretudo no perímetro urbano da Nazaré mas verifica-se já, sobretudo 

na parte Sul do município, uma tendência para a existência de pequenos aglomerados 

urbanos dispersos pelo território; 

- Nos municípios de Alcobaça, Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, para além dos 

principais aglomerados urbanos que correspondem, geralmente, às sedes de freguesia, 

verifica-se também a existência de muita edificação dispersa; 

- Comum a todos os municípios é a existências de áreas de solo urbanizável muito 

extensas, relativamente ao solo urbano (já consolidado quando da elaboração do PDM), 

sobretudo nos perímetros urbanos da Marinha Grande e Caldas da Rainha;  

De acordo com a planta de ordenamento do PDM Alcobaça, os aglomerados urbanos de 

Pedra do Ouro, Paredes da Vitória e Vale Furado, estudos de caso, estão incluídos na 

categoria de espaço urbano de nível V, na qual a edificação é apenas admitida em lotes 

livres ou na substituição de construções obsoletas da estrutura urbana já consolidada e 

respeitando os alinhamentos já existentes. 

3.3. Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional 

Com reflexos na proteção dos recursos naturais e enquanto componente essencial do 

suporte biofísico, para efeitos do ordenamento do território e da disciplina do seu uso, 

destaque para o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN)1. 

A REN integra áreas que, pela sua sensibilidade ecológica ou pela exposição a riscos naturais 

devem ser sujeitas a um regime de proteção especial. É particularmente importante no 

litoral integrando, entre outras, as áreas de proteção do litoral e as áreas de prevenção de 

riscos naturais. 

O regime territorial aplicado à REN estabelece condicionamentos à ocupação, uso e 

transformação do solo por ela abrangido. Identifica os usos compatíveis com esse regime, 

definindo tipologias de áreas, de acordo com as suas características, e as restrições a que 

                                                      
1
 Antigo e atual RJREN - aprovados, respetivamente, pelo Decreto-Lei n.º 93/90,de 19 de Março e pelo Decreto-

Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto 
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essas áreas devem ser sujeitas. São assim integradas na REN as áreas relevantes para a 

proteção do litoral, para a sustentabilidade do sistema hidrológico e para dos riscos naturais 

(Fig. 11). 

A REN, pelo contrário, ocupa toda a área dos estudos de caso, com exceção dos pequenos 

aglomerados urbanos. 

A REN ocupa áreas extensas, sobretudo nos municípios de Marinha Grande e Alcobaça e a 

Oeste na área da Serra dos Candeeiros. Nestes municípios a RAN está muito pouco presente, 

distribuindo-se sobretudo em estreitas faixas ao longo dos cursos de água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Solo urbano e limites das áreas da RAN e da 
REN nos municípios da área de estudo 

Fonte: CRUS e plantas de condicionantes dos PDM, DGT 
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3.4. Conservação da Natureza  

Na área de estudo existem, acima de tudo, servidões florestais, como a mata nacional de 

Leiria e a área de regime florestal da mata de Alcobaça e de Valado dos Frades (Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Área protegida do Monte de S. Bartolomeu (ou de S. Brás), sítio Classificado, município da Nazaré; 2. Área 
Protegida da Reserva Natural das Berlengas, município de Peniche; 3. Conservação da Natureza, Lista Nacional 
de Sítios - Serra de Aire e Candeeiros, município de Porto de Mós; 4. (Rosa) Conservação da Natureza, Área 
Protegida do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiro; 5. Conservação da Natureza -Lista Nacional de Sítios, 
município de Óbidos 6. Regime Florestal Total - Valado dos Frades; 7. Regime Florestal Total-Mata Nacional do 
Vimeiro; 8. Mata Nacional de Leiria.  

 

3.5. Síntese dos condicionalismos dos IGT, na área de estudo 

Face ao que ao longo dos anteriores capítulos foi sendo exposto, o litoral em geral e o troço 

sobre o qual aqui nos debruçamos em particular, são alvo de um grande número de estudos, 

estratégias e planos de ordenamento. Assim, interessa perceber o que falha para que a 

Fig. 12 Áreas Protegidas e Conservação da Natureza 
Fonte: SIOT, DGT 
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ocupação do território não reflita todos estes conhecimentos e continuem a surgir 

operações urbanísticas em locais onde tal não seria de esperar. 

Trata-se frequentemente de documentos muito teóricos nem sempre sendo fácil perceber 

como se devem refletir na ocupação do território e como se devem articular com os IGT. No 

entanto, de uma maneira geral, todos tendem a concluir sobre a importância de uma gestão 

integrada nas regiões costeiras, sobre a sustentabilidade, sobre a problemática do risco e 

sobre os recursos e importância da sua utilização sustentável.  

Uma vez que constitui objetivo dos POOC “promover a valorização integrada dos recursos do 

litoral e gerir a pressão urbano-turística na zona costeira…” e a “contenção da expansão 

urbana nas zonas mais sensíveis” e que esta é uma política seguida por todos os outros IGT 

em vigor, algo não estará a correr como seria desejável e espectável para que a ocupação do 

litoral continue a fazer-se ignorando os riscos para as pessoas e bens e o prejuízo para o 

erário público que pode constituir a impermeabilização do solo através da construção de 

novas habitações ou infraestruturas em áreas em que se verifica uma erosão evidente da 

linha de costa e que os próprios planos classificam como áreas de risco.  

Se não faltam instrumentos legais de ordenamento do território, o que poderá, então, estar 

a acontecer para que continue a levar-se a cabo uma ocupação desadequada? Algumas das 

respostas poderão enquadrar-se em falhas no princípio da partilha de competências ou na 

falta de comunicação entre entidades e entre níveis de ordenamento. Abrangendo uma 

linha contínua do litoral, ignorando limites administrativos, e estando legalmente num 

patamar superior em relação aos PDM, que com eles se devem conformar, os PEOT, em 

particular os POOC, devem ser orientadores das políticas locais cabendo aos PDM proceder a 

alterações por adaptação, tal como prevê o RJIGT e que, aparentemente nem sempre 

acontece como veremos através da análise dos estudos de caso. 
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CAPÍTULO IV. ESTUDOS DE CASO 

Localizados entre cerca de 9 e 14 km a Norte da Nazaré (Fig. 13), os pequenos aglomerados 

urbanos de Pedra do Ouro, Paredes da Vitória e Vale Furado pertencem ao município de 

Alcobaça, freguesia de Pataias como vimos nos primeiros capítulos deste trabalho. 

 

 

 

 

  

Paredes da Vitória / Vale 

de Paredes 

Vale Furado 

 

Fig. 13 Enquadramento das áreas dos estudos de caso  
Cartografia de base: Carta Militar 1:25 000, IGOE 
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Com uma área de 79 km2 a freguesia de Pataias, localizada no seu extremo norte é a mais 

extensa do município e tinha, à data do Censos de 2011, uma população de 5 451 habitantes 

(Quadros 10 e 11). Na última década Pataias sofreu uma perda populacional de 0,04% 

(apenas menos 2 habitantes de 2001 para 2011), ao contrário da variação verificada no 

município, (2,4%). 

Quadro 10. População residente no município de Alcobaça e na freguesia de Pataias  
entre 1960 e 2011 

  População (Nº) 

  1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Alcobaça 50 020 47 290 52 347 53 073 55 376 56 693 

Pataias 5 002 6 060 7 068 5 277 5 453 5 451 

Fontes: INE página oficial última atualização em 30 de junho de 2011 e CM Alcobaça – página oficial 

 

Embora o nosso estudo incida sobretudo nas décadas a partir de 1990, pode ser interessante 

constatar que, recuando aos anos de 1960, ao longo desta década o município de Alcobaça 

perdeu população (variação de -5,5%) ao passo que a freguesia de Pataias teve um 

crescimento positivo relativamente acentuado (21,2%). Já entre 1981 e 1991 a freguesia de 

Pataias teve um decréscimo de população, também muito acentuado  

(-25,3%), na mesma década em que o município sofreu uma variação positiva, embora baixa 

(1,4%) (Quadros 10 e 11). 

Quadro 11. Variação da população no município de Alcobaça e na freguesia de Pataias entre 
1960 e 2011  

 

Variação (%) 

  1960-1970 1970-1981 1981-1991 1991-2001 2001-2011 1960-2011 

Alcobaça -5.5 10.7 1.4 4,3 2,4 13.3 

Pataias 21.2 16.6 -25.3 3,3 0,04 9.0 

Fontes: INE página oficial última atualização em 30 de junho de 2011 e CM Alcobaça, página oficial 

 

Em termos de distribuição e ao contrário das restantes freguesias deste município, em que 

os aglomerados urbanos do litoral dão lugar a um povoamento disperso que se estende a 

todo o território, a população da freguesia de Pataias concentra-se sobretudo nos 
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aglomerados urbanos do interior (Pataias e Martingança) e em pequenos aglomerados junto 

à linha de costa, como acontece com Pedra do Ouro, Paredes da Vitória e Vale Furado. O 

restante território da freguesia é, pois, pouco edificado, dominando a ocupação florestal e 

alguma atividade agrícola. Assim, a densidade média de ocupação (69 habitantes/km2) é 

pouco representativa da sua real distribuição. 

No que diz respeito aos alojamentos, no município de Alcobaça estes não têm variado na 

mesma proporção em que tem variado a população, sendo o seu aumento muito superior ao 

que seria de esperar tendo em conta a variação da população e em particular do número de 

famílias. O número de alojamentos, que em 2001 era já muito superior ao número de 

famílias (28 786 alojamentos e 19 718 famílias clássicas), aumentou na última década de 28 

786 para 34 684 ou seja, mais 5 898 novos alojamentos, o que corresponde a um aumento 

de 20,5% (Quadro 12).  

Quadro 12. Alojamentos familiares clássicos (Parque habitacional - N.º)  
no município de Alcobaça 

Local de 
residência 

Famílias 
clássicas (Nº)  

Alojamentos  
(N.º)  

Novos 
alojamentos 
(2001-2011)         

(Nº) 

Aumento de 
alojamentos            
2001-2011                   

(%) 
2001 2001 2011 

Alcobaça 19 718 28 786 34 684 5 898 20,5 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 e Estatísticas das Obras Concluídas, http://www.ine.pt 

 

Não se encontra pois relação entre a variação, negativa, da população e o aumento, 

exponencial dos alojamentos que tem contribuído para a expansão e consolidação de áreas 

urbanas junto às praias. 

Quanto à caracterização física da área, como foi referido nos pontos anteriores deste 

estudo, relembre-se que junto ao litoral predomina um sistema de praia-arriba, com praias 

estreitas de areia e arribas altas (com cerca de 30 metros) e muito inclinadas, em alguns 

locais, quase verticais (como acontece na Pedra do Ouro e Vale Furado), constituídas por 

materiais sedimentares pouco consolidados, predominantemente margosos e com 

intercalações argilosas. A base das arribas está frequentemente exposta à ação da 

ondulação de NW e ao seu trabalho de sapa. Por outro lado, dada a sua orientação as 
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arribas estão também expostas a agentes de erosão, como o vento, a chuva e a escorrência, 

fatores que se aliam à ação da água salgada na redução progressiva da resistência dos 

materiais, criando instabilidade nas arribas e contribuindo para a ocorrência de movimentos 

de massa como deslizamentos e desmoronamentos (Fig. 14). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14 Aspeto da arriba sob o parque 
de estacionamento a Sul de Pedra do 
Ouro após as tempestades de 
Janeiro de 2014 
Fotografia de MN em 05-01-2014 

 

Contribuem ainda para a erosão destas arribas o reduzido fornecimento de materiais 

sedimentares devido à pequena largura da plataforma continental (cerca de 500 metros), a 

proximidade do canhão submarino da Nazaré e a ausência de tributários importantes 

(RODRIGUES, 1994). 

Por força desta conjugação de fatores e de acordo com os estudos de base do POOC 

Alcobaça-Mafra, a taxa de recuo calculada para estas arribas atinge cerca de 20 cm/ano 

(doc. de fls. 9 e 10). 

Face a estes dados é expectável que, com a subida do nível do mar e o aumento da 

frequência das tempestades e o aumento da sua magnitude, como sucedeu nos meses de 

Janeiro e Fevereiro de 2014, se acentue o recuo da linha de costa nesta área o que, tendo 

em conta a forma como a ocupação do território tem vindo a desenvolver-se, poderá ter 

graves repercussões quer ambientais quer económicas e sociais. 
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Em termos de IGT destacamos na área de estudo, para além do PBH das Ribeiras do Oeste, o 

POOC Alcobaça-Mafra e, ao nível municipal, o PDM de Alcobaça. Tratando-se de um IGT que 

vincula as entidades públicas e os particulares e que com ele se devem conformar os planos 

de ordem inferior, como os PDM, PU e PP, o POOC é o principal IGT em que nos basearemos 

para análise da programação, ocupação e transformação do solo na faixa de 500 metros que 

abrange.  

De salientar que, não obstante, quer o PDM quer o POOC, vincularem as entidades públicas 

e os particulares, eles têm objetivos muito diferentes. O PDM estabelece o regime de uso 

do solo, definindo modelos de evolução da ocupação humana e da organização de redes e 

sistemas urbanos; estabelece parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da 

qualidade ambiental (Artigo 69º do RJIGT).  

Já o POOC tem como objetivo estabelecer regimes de salvaguarda de recursos e valores 

naturais e assegurando a permanência dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável 

do território (Artigo 33º do RJIGT). O POOC diz respeito aos regimes de salvaguarda tendo 

em linha de conta o risco e define e regula áreas de proteção integral e áreas urbanas em 

faixa de risco.  

Para a classificação das áreas urbanas em faixa de risco entram em linha de conta fatores 

como a altura das arribas e a sua inclinação, bem como as suas características geológicas e 

geomorfológicas. Quer a Pedra do Ouro quer Vale Furado têm áreas urbanas em faixa de 

risco. 

O uso e transformação do território nas faixas de proteção associadas à arriba é 

condicionado pelo POOC, sendo interdito qualquer tipo de obra e instalações fixas e não 

desmontáveis. Excetuam-se desta regra apenas obras que sejam objeto de estudos 

pormenorizados sobre as características geológicas, geotécnicas e evolutivas da arriba e da 

faixa de risco adjacente, que demonstrem claramente que se encontram asseguradas as 

condições de segurança exigidas para a ocupação humana. Estão também nesta situação as 

obras destinadas à instalação de estacionamentos, acessos e instalações amovíveis ou fixas, 

localizadas em setores de arriba que tenham sido alvo de consolidação ou intervenções 
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específicas e nas quais estejam asseguradas as condições de estabilidade em relação aos 

fatores erosivos e assegurada a regularização da drenagem pluvial de modo a garantir o seu 

adequado escoamento (n.º 5 do artigo 11º do POOC). 

Nos pontos que se seguem, respeitantes aos estudos de caso, desenvolveremos: i) o caso da 

“Pedra do Ouro, uma operação urbanística em área de proteção integral”; ii) o caso de 

“Paredes da Vitória, uma praia urbana estuarina” em que se verifica a ocupação do estuário 

com construções e uma agressão paisagística materializada pela construção de um edifício 

de cinco andares numa área de dunas e iii) “Vale Furado, uma área urbana de génese ilegal” 

dinâmica, construída em faixa de risco. 
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4.1 Pedra do Ouro, uma operação urbanística em área de proteção 

integral 

4.1.1 Enquadramento 

A área do estudo de caso de Pedra do Ouro localiza-se cerca de 14 km a Norte da vila da 

Nazaré, numa região onde predomina a ocupação florestal, correspondente ao Pinhal de 

Leiria (Fig.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos três estudos de caso, Pedra do Ouro foi o que teve o maior aumento de área construída 

e a expansão continua a verificar-se atualmente, quer junto à arriba, na continuação da área 

urbana em faixa de risco quer na área das dunas, o solo foi classificado como 

urbano/urbanizável (Fig. 16). 

Relativamente à variação da população e dos alojamentos este aglomerado urbano teve um 

crescimento de população muito reduzido ao longo das últimas décadas, ao mesmo tempo 

que, pelo contrário, se verificou um aumento do número de alojamentos que ronda os  

Fig. 15 Enquadramento da área de estudo da Pedra do Ouro e uso do solo de acordo 
com a planta de ordenamento do PDM de Alcobaça 

Fonte: Carta militar 1/25 000. Fonte: Planta de ordenamento do PDM de Alcobaça 
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1000 % nos últimos 20 anos (Grilo 2012). Pedra do Ouro cresceu apenas em função do 

turismo, numa área em que praticamente não havia ocupação humana e que tem vindo a 

crescer de forma exponencial, com uma densidade de construção elevada. Predomina a 

tipologia plurifamiliar destinada a segunda habitação, encontrando-se maior parte das 

habitações fechadas ao longo de grande parte do ano. 

 

Fig. 16 Vista aérea do perímetro urbano de Pedra do Ouro onde se pode observar a extensa área de 
expansão do perímetro urbano e as novas construções junto à arriba 

4.1.2 Breve caracterização física 

Para além das areias que formam extensas mas estreitas praias, na área da Pedra do Ouro 

salienta-se a arriba constituída por calcários dolomíticos e calcários compactos e margosos 

dispostos em bancadas separadas por margas xistosas (Fig. 2). Afloram também materiais do 

Plio-Plistocénico indiferenciado, como areias e conglomerados de génese marinha e eólica, 

que correspondem a antigas praias Plio-Quaternárias que surgem no topo das arribas, como 

aquela em que se encontra implantada a área urbana da Pedra do Ouro, na plataforma 

litoral. 

A constituição das arribas, por materiais facilmente desagregáveis (Fig. 17), aliada à erosão 

contínua provocada pela ação das ondas, pela chuva e pelo vento são fatores que, 

Fonte: EPRL/SIARL, DGT. Fotografia de 2007 
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associados a uma ocupação do solo incompatível atuam como fator potenciador do processo 

de erosão, contribuindo para o recuo da linha de costa.  

 

 

Fig. 17 Aspeto da arriba na área da Pedra 
do Ouro onde se assinala a erosão sob a 
plataforma do parque de 
estacionamento e onde é, também, 
visível o escoamento 
Fotografia de MN, 05-01-2012 

4.1.3 Uso, ocupação e transformação do solo 

Políticas de ordenamento do território na área de estudo 

Antes de mais cabe relembrar que os dois IGT a que nos temos vindo a referir mais 

insistentemente, o PDM de Alcobaça e o POOC Alcobaça-Mafra, têm objetivos diferentes 

sendo que o PDM traduz as opções para a evolução da ocupação humana do território, 

definindo o uso e estabelecendo parâmetros para essa ocupação, ao passo que o POOC 

visa, acima de tudo, a salvaguarda dos valores naturais e a prevenção do risco. De referir 

ainda que, para além destes dois IGT, está também em vigor na área de estudo (entre outros 

planos referidos no capítulo 3.2 deste trabalho) o PROT OVT ao qual nos referimos mais 

brevemente por ser um plano estratégico que, integrando as opções de nível nacional, dá 

sobretudo, orientações para os outros planos, nomeadamente os PDM. No entanto o PROT é 

importante nomeadamente porque a área de estudo está incluída na ERPVA (Fig. 10) para a 

qual o plano refere claramente que é uma área em que deve ser muito restrita a ocupação, 

como mais adiante veremos. 
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Em vigor desde Outubro de 1997, o PDM de Alcobaça sofreu uma suspensão e várias 

alterações, correções e retificações (Quadro 9). A 4ª alteração, por adaptação ao POOC, que 

ocorreu apenas em 2012 (embora o POOC seja de 2002), abrange a Pedra do Ouro cujo 

perímetro urbano foi ampliado a Sul da área urbana já existente, num espaço até aí 

classificada como solo florestal (Fig. 18). 

O perímetro urbano da Pedra do Ouro tem hoje 37,8 hectares, dos quais cerca de 14,8 

hectares foram classificados pelo PDM como solo urbano e cerca de 23 hectares são 

classificados como solo urbanizável, encontrando-se este atualmente em execução (Fig. 18).  

 

  

 

 

 

 

 
Fig. 18 Perímetro urbano da Pedra do Ouro nas plantas de ordenamento (A) e de condicionantes (B) 

do PDM de Alcobaça, versão em vigor 
Fonte: PDM de Alcobaça 

 

Quanto à 6ª alteração ao PDM, publicada em Fevereiro de 2014, diz também respeito ao 

aglomerado urbano da Pedra do Ouro, sendo acrescentado ao artigo 63º do Regulamento o 

nº 2 que refere que “nos espaços urbanizáveis do aglomerado urbano da Pedra do Ouro, a 
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que se sobreponha a classe de espaço “Áreas de Proteção Integral” do POOC Alcobaça-Mafra 

aplicam-se as regras constantes neste plano especial”. O PDM remete, assim, para o 

regulamento do POOC as áreas que, ainda que incluídas no perímetro urbano definido pelo 

PDM, foram classificadas como áreas de proteção integral pelo POOC. 

 

 

 

 

A identificação das faixas de risco na planta de síntese do POOC tem por objetivo “a 

proteção das áreas sujeitas à evolução das arribas face à ocupação humana e a prevenção 

dos impactes dessa artificialização nos processos erosivos das arribas ” (nº 1 do Artigo 11º 

do Regulamento do POOC). 

A parcela, na qual foi construído um empreendimento constituído por três blocos de 

habitações, está incluída numa área a que o POOC atribuiu a classificação de espaço natural, 

na categoria área de proteção integral. Assim, a mesma área à qual o PDM atribuíra 

capacidade construtiva, foi classificada pelo POOC como área de proteção integral, na qual 

não é permitido construir ou ampliar pré-existências (Fig. 19).  

A este respeito convém lembrar que, prevendo a dinâmica dos IGT, o RJIGT dispõe no seu 

Artigo 24º - “Relação entre os instrumentos de âmbito nacional ou regional e os 

instrumentos de âmbito municipal” - que os planos especiais de ordenamento do território 

prevalecem sobre os planos intermunicipais de ordenamento do território, quando existam, e 

sobre os planos municipais de ordenamento do território. 

Deste modo, após a entrada em vigor do POCC Alcobaça-Mafra, o PDM de Alcobaça devia 

compatibilizar-se com aquele Plano Especial o que veio a acontecer em Fevereiro de 2012, 

10 anos depois, com a adaptação da área do perímetro urbano da Pedra do Ouro. Nesta 

altura o empreendimento de três blocos estava já numa fase avançada da construção. 

Segundo o PDM de Alcobaça Perímetro urbano é “o conjunto do espaço urbano, do espaço 

urbanizável e do espaço industrial contíguo”. O espaço urbano é caracterizado por ter um 

“elevado nível de infra-estruturação e concentração de edificações, onde o solo se destina 

predominantemente à construção”. 

Quanto ao espaço urbanizável, geralmente designado por área de expansão, é aquele que 

“poderá vir a adquirir as características dos espaços urbanos”. 



 

  
 76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além do seu enquadramento em Área de Proteção Integral, a área do empreendimento 

surge na continuação da Área Urbana em Faixa de Risco pelo que é de certa forma 

surpreendente, o interesse de particulares na sua construção e na sua ocupação.  

De salientar que o empreendimento já construído, embora implantado no topo de uma 

arriba constituída por materiais sedimentares muito permeáveis e sensíveis à erosão possui 

caves para estacionamento e os espaços entre os blocos são cobertos por relva (Fig. 20). 

 

Fig. 20 Arriba e praia da Pedra do Ouro 
(B) e pormenor do empreendimento 

construído no topo da arriba (A)  
Fotografias de MN, 05-01-2012 

 

 
 

Fig. 19 Uso do solo no POOC, na área da Pedra do Ouro  
Fonte: POOC Alcobaça-Mafra e PDM de Alcobaça. Cartografia de base: Ortofotomapa de 2010, DGT 

         Área construída com 3 blocos  

            Área urbana em faixa de risco (POOC) 

            Solo urbano/urbanizado (POOC) 

            Solo urbano/Urbanizável (POOC) 

            Área de proteção integral (POOC)  

            Área florestal (POOC) 
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4.1.4 Servidões e Restrições de Utilidade Pública – A REN 

A primeira carta da REN aprovada do município de Alcobaça foi publicada pela RCM nº 

85/2000 de ano 2000 (Fig. 21). Até esta data vigorou, assim, o regime transitório da REN 

pelo que, até à entrada em vigor da REN definitiva o licenciamento de intervenções em áreas 

de REN estava sujeito ao parecer da CCDR, entidade que tutela esta servidão.  

 

 

Fig. 21 REN Alcobaça na área da Pedra do Ouro, aprovada pela RCM nº 85/2000, de 14/07. 
Identifica-se, a linha vermelha, a área do empreendimento recentemente construído 

Fonte: Planta de condicionantes do PDM de Alcobaça. Base cartográfica: Ortofotomapa de 2010, DGT 

 

Esta primeira versão da REN de Alcobaça viria a ser alterada em 2004, pela RCM nº 112/2004 

(Fig. 22).  

Na primeira carta da REN a área do empreendimento da Pedra do Ouro era abrangida 

apenas parcialmente pela servidão tendo esta passado a ser completamente abrangida, após 

a alteração da REN de 2004. Toda a área hoje ocupada pelo empreendimento, está assim, 

atualmente, incluída na REN. No entanto, nesta data, a obra para a construção do 

empreendimento havia já sido licenciada e o mesmo encontrava-se em fase adiantada de 

construção. 
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Fig. 22 REN Alcobaça na área da Pedra do Ouro aprovada pela RCM nº 112/2004, de 30/7. 

Identifica-se, a linha vermelha, a área do empreendimento recentemente construído 
 Fonte: Planta de condicionantes do PDM de Alcobaça. Base cartográfica: Ortofotomapa de 2010, DGT 

 

No seguimento de uma ação de inspeção levada a cabo em 2012 pela IGAMAOT, que incidiu 

na área do POOC de Alcobaça-Mafra e na qual foi avaliada a ocupação do território na área 

abrangida por este IGT, a REN foi de novo alterada, através do Aviso nº 10426/2013. Nesta 

alteração foi excluída da REN uma estreita faixa a NE do perímetro urbano, e incluídas 

parcelas que pertenciam ao perímetro urbano, ao longo da arriba e no extremo SE (Fig. 23).  

 
 
Fig. 23 REN de Alcobaça, na 
área da Pedra do Ouro, 
aprovada através do Aviso nº 
10426/2013 
Fontes: Ortofotomapa 2007, DGT; 
Planta de condicionantes do PDM de 
Alcobaça 
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4.1.5 Evolução da ocupação do território 

A ocupação do solo na área da Pedra do Ouro tem vindo a sofrer alterações muito 

significativas e com grande impacto no ambiente e no ordenamento do território. Para além 

do empreendimento que temos vindo a referir, está em execução um extenso 

empreendimento na área dunar que, embora desenvolvido em solo classificado como solo 

urbano, constitui um grande impacto na paisagem e no ambiente (Fig. 16). 

O espaço destinado a este empreendimento, programado para uma área dunar, encontra-se 

completamente infraestruturado. Apesar de estar em construção há vários anos, muitos dos 

lotes continuam, no entanto, por vender ou por construir. Trata-se pois de uma área 

ambientalmente sensível na qual foram criadas infraestruturas cuja manutenção o 

empreendimento não terá capacidade para suportar por muito tempo se os lotes 

continuarem por ocupar.  

O processo de licenciamento do conjunto habitacional constituído por três blocos a cerca de 

30 metros da arriba da Pedra do Ouro (Fig. 24), teve início em junho de 1998, com a entrada 

na CM de Alcobaça do requerimento para aprovação do projeto de arquitetura (Relatório da 

(ex)IGAMAOT). 

 

Fig. 24 Vista aérea da arriba e aglomerado da Pedra do Ouro, onde se observam as construções 
já realizadas em Área de Proteção Integral e a Área Urbana em Faixa de Risco e onde se 

assinala, com seta vermelha, o local para onde fora já autorizada a construção de mais um 
empreendimento que foi recentemente alvo de uma providência cautelar 

Área urbana em faixa de risco 
Construção em  
Área de Proteção Integral 

Fonte: EPRL/SIARL, DGT. Fotografia de 2007 
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Nesta data o POOC Alcobaça-Mafra ainda não existia estando em vigor apenas o PDM, com 

o qual se deviam conformar as pretensões. Com base neste facto, o parecer técnico da 

Câmara Municipal viria a ser favorável à construção do empreendimento, uma vez que se 

tratava de uma área parcialmente incluída pelo PDM em espaço urbano de nível V, que se 

caracteriza por uma estrutura urbana consolidada na qual se enquadrava a pretensão (Artigo 

53º do Regulamento do PDM) (Fig. 18). 

No entanto, tendo sido solicitado ao INAG, que nessa altura desenvolvia já os estudos de 

caracterização no âmbito da elaboração do POOC, parecer sobre a implantação deste 

projeto, esta entidade terá informado que o mesmo estava parcialmente incluído numa área 

de risco associada à arriba (relatório de inspeção da IGAMAOT).  

Por outro lado, apesar de à data do início deste processo não existir REN definitiva do 

concelho de Alcobaça deveria, tal como estipulado no DL nº 93/1990 (RJREN) ter sido 

considerada a REN transitória, o que obrigaria a que o projeto fosse objeto de análise e 

parecer da CCDR-LVT. De acordo com o Anexo II deste diploma a área estaria integrada no 

ecossistema arribas e falésias, incluindo faixas de proteção com largura igual a 200 metros, 

medida a partir do rebordo superior, o que inviabilizaria a aprovação da construção do 

empreendimento. 

À data em que decorreu o processo de licenciamento, o parecer do INAG não tinha força 

legal, não sendo vinculativo para a CM e para o particular já que o POOC ainda não estava 

em vigor. No entanto a CM não devia ter deixado de solicitar à CCDR o parecer sobre a REN 

transitória já que é esta entidade, e não o INAG, que tutela esta servidão de utilidade 

pública. 

Assim, apesar da existência do Regime Jurídico da REN que proíbe a edificação2, da 

existência de um Plano Especial que classifica a área como “Área de Proteção Integral” e dos 

estudos técnicos indicando a vulnerabilidade dos solos, o solo foi impermeabilizado vindo 

                                                      
2
 RJREN - Artigo 20º, nº 1: Nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou 

privada que se traduzam em: a) Operações de loteamento; b) Obras de urbanização, construção e ampliação; c) 
Vias de comunicação; d) Escavações e aterros; e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações 
necessárias ao normal e regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e 
das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais. 
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este caso demonstrar que os planos, servidões e demais legislação nem sempre constituem 

entrave à edificação, bastando para tal que o processo se arraste, enquanto a edificação 

continua, até que finalmente os empreendimentos são concluídos não sendo já possível 

inverter a situação, ou no caso de isso ainda ser possível, tal vai acontecer à custa de 

indemnizações suportadas pelos contribuintes. Neste caso acabamos por ter um 

empreendimento com mais de 30 habitações construído em plena REN. E voltando ao 

RJREN, tudo se resume ao seu Artigo nº 40 (Ações já licenciadas ou autorizadas), de acordo 

com o qual: O disposto no capítulo III não se aplica à realização de ações já licenciadas ou 

autorizadas à data da entrada em vigor da delimitação da REN nos termos do artigo 12.º 

(sublinhado nosso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 25 Evolução da ocupação do solo na área do estudo de caso da Pedra do Ouro entre 2006 e 
2011, onde se assinala a área construída sobre a arriba e onde se pode ver a grande extensão de 

solo a ser urbanizado na área das dunas 
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Em resumo, o caso da Pedra do Ouro representa bem as contradições que fragilizam a 

aplicação de uma política de ordenamento do território que, por definição, devia garantir a 

primazia do interesse público, fundamentado por considerações técnicas, ilustrando a 

subalternização dos critérios ambientais à pressão de interesses privados de curto prazo. De 

facto, todo o processo se desenvolve tendo em conta os interesses económicos e políticos e 

não o ambiente e os riscos que possam estar associados à ocupação do solo, apesar de, no 

caso de se vir a verificar a necessidade de retirada face aos riscos, os respetivos custos 

recaírem, regra geral, sobre o erário público. 

No entanto, os riscos são bem reais e, tendo em conta o recuo das arribas previsto pelo 

INAG, de 20 cm/ano, calculamos que em 50 anos terá havido um recuo da arriba de cerca de 

10 metros. 

Nos primeiros dias de 2014, grande parte do litoral Oeste português esteve sujeito a uma 

intensa tempestade, tendo ocorrido forte ondulação que atingiu a área de estudo. Na área 

da Pedra do Ouro, as vagas que atingiram a base da arriba erodiram-na destruindo 

parcialmente o acesso pedonal à praia.  

A este propósito é de referir que, conforme foi noticiado em órgãos de comunicação social3, 

recentemente surgiu novo pedido de licenciamento e respetiva autorização pela CM para a 

área a cerca de 30 metros da arriba e que fica na continuação destes três blocos recentes, ou 

seja, mais uma vez em plena Área de Proteção Integral e em REN. Neste caso, o Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Leiria admitiu uma providência cautelar interposta por um grupo 

de moradores da Praia do Ouro, tendo suspendido a sua construção, deferindo assim, “a 

suspensão da eficácia de uma deliberação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT)" que, em fevereiro de 2013, tinha decidido 

excluir da Reserva Ecológica Nacional (REN) a área a ocupar pelo empreendimento”. O 

processo de licenciamento deste empreendimento de 32 moradias tivera início em 2004 e 

trata-se de um empreendimento idêntico ao anterior que se instalaria no seu 

prolongamento. Neste caso, no entanto, os moradores conseguiram, através de uma 

                                                      
3
 Jornal i on line em http://www.ionline.pt/artigos/portugal/tribunal-leiria-suspende-construcao-

empreendimento-na-praia-pedra-ouro, acedido em 06-06-2014 
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providência cautelar, que o tribunal suspendesse a construção de mais 32 moradias no topo 

da arriba.  
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4.2 Paredes da Vitória, uma praia urbana estuarina 

4.2.1 Enquadramento 

A cerca de 14 km a Norte da vila da Nazaré, a pequena área urbana de Paredes da Vitória, ou 

Vale de Paredes, pertencente à freguesia de Pataias, no município de Alcobaça, desenvolve-

se desde o areal, onde cresceu de forma concentrada, estendendo-se, de forma mais 

dispersa, pelo vale encaixado e de fundo plano originado pela ribeira de Paredes (Fig. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26 Enquadramento do perímetro urbano de Paredes da Vitória 
Fonte: Carta Militar de Portugal escala 1:25 000, IGOE 

 
Para além dos acessos pedonais em estruturas de madeira construídas sobre as dunas, esta 

área tem vindo a sofrer intervenções, no âmbito da execução do Plano de Praia previsto no 

POOC, que visam também a estabilização dunar, através da colocação de paliçadas de 

madeira, a melhoria do estacionamento e a requalificação do aglomerado urbano.  

Embora a ocupação urbana em Paredes da Vitória tenha algumas décadas4 (Fig.38), o 

aglomerado tem vindo, nos últimos anos, a sofrer maiores intervenções urbanísticas no 

sentido da sua densificação, sobretudo junto à praia e sobre as dunas, tendo crescido, 

                                                      
4 http://sapinhogelasio.blogspot.pt/2010/11/paredes-da-vitoria-mar-bravo.html, acedido em 07-04-2014 
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também, embora de forma menos densa, ao longo do vale, sobretudo a partir da década de 

1990. 

Apenas separado do centro urbano mais antigo pela “Estrada Atlântica”, foi recentemente, 

construído na área dunar um edifício de apartamentos com 5 pisos e um outro com 

garagens, que aumentaram drasticamente a densidade de construção e que mais adiante 

analisaremos. 

Atualmente, o pequeno vale de fundo plano, onde domina a agricultura, encontra-se 

parcialmente fechado por construções, quer a montante quer a jusante (Fig. 27). 

 

Fig. 27 Vista do vale e praia de Paredes da Vitória. Assinala-se o bloco de 5 pisos recentemente 
construído em REN/área de dunas 

 

A título de curiosidade vale a pena referir que Paredes da Vitória, ou Paredes, teve em 

épocas recuadas fases em que se expandiu e fases em que regrediu. É possível mesmo que 

tenha sido ocupada na época romana, no entanto são já dos Séculos XII e XIII registos 

históricos como o que refere que nesta região eram produzidas as frutas e legumes que 

abasteciam o mosteiro Cisterciense de Alcobaça5. Já na época do Rei D. Dinis são mais 

                                                      
5
 http://www.paredesdavitoria.com/, acedido em 16-04-2014 

http://www.paredesdavitoria.com/


 

  
 86 
 

frequentes as referências a esta área como a que refere a atribuição do primeiro foral a 

Paredes em 1282, quando ali viviam 30 pessoas. Este número que terá ascendido a 348 em 

1340 e a 600 em 1500, época dos descobrimentos em que terá ali aportado a armada de 

Vasco da Gama, para abastecer. A partir daí existem relatos sobretudo da sua degradação 

como o que refere que o porto terá sido arrasado devido a tempestades, os campos 

invadidos por areias e o porto assoreado, que terão levado ao abandono da povoação na 

segunda metade do século XV. Refere a mesma fonte (5) que em 1911 havia em Paredes 9 

fogos e 44 pessoas que se dedicavam à agricultura. Com base na existência de moinhos, de 

que ainda existem hoje em dia ruinas, supõe-se que estas pessoas se dedicavam também à 

moagem de cereais. 

Ainda segundo a mesma fonte, em meados do século XX residiam nesta área 82 pessoas em 

1940 que foram baixando para 65 em 1960, 48 em 1970 e 50 em 1991.  

 

4.2.2 Breve caracterização física 

O aglomerado urbano de Paredes da Vitória começou por desenvolver-se numa praia 

estuarina onde desagua um pequeno curso de água, a Ribeira de Paredes, que forma um 

pequeno vale de fundo plano com cerca de 2500 metros. Num troço de costa em que 

predominam as arribas, esta área é uma das poucas exceções em que a arriba é 

interrompida pelo curso de água (Fig. 28).  

Na envolvente do vale predomina o sistema dunar, num relevo acentuado coberto por uma 

vegetação arbustiva densa e, mais para o interior, por uma ocupação florestal, 

essencialmente de pinheiro bravo. 

A presença de um largo cordão dunar é testemunho de que se trata de uma área onde 

existiu em tempos um abundante fornecimento de sedimentos que seriam mobilizados 

pelos fortes ventos de Norte que caracterizam esta região (Dias, Ferreira e Pereira, 1994). 

Estas areias invadiam as terras cultivadas do interior o que levou à plantação, no Séc. 

XIII/XIV, do Pinhal de Leiria como forma de estabilizar as dunas. A praia da Vitória contacta, 
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assim, com um cordão dunar frontal, cuja destruição poderá colocar em causa o seu papel 

de amortecedor face aos galgamentos oceânicos. 

A praia estuarina é larga e as dunas, estabilizadas artificialmente, estão a evoluir à custa da 

redução deste areal (Fig. 28 e 32). 

 

Fig. 28 Vista, de Sul, do estuário da Ribeira de Paredes onde é possível ver o resultado da 
estabilização das dunas 

Fotografias de MN, em 04-10-2013 

 

4.2.3 Uso, ocupação e transformação do solo 

Políticas de ordenamento do território na área de estudo 

De acordo com a planta de ordenamento do PDM de Alcobaça, a área em que está 

implantado o aglomerado urbano de Paredes da Vitória está classificada como solo urbano. 

Quanto à área correspondente ao vale da Ribeira de Paredes, está classificada como solo 

rural. Quanto à planta de condicionantes, os terrenos correspondentes ao vale estão 

incluídos na RAN e na REN. Para além deste vale, a REN abrange toda a área envolvente do 

aglomerado urbano (Fig. 29-B). 

Atualmente a área de Paredes da Vitória compreende cerca de 5 hectares de solo urbano e 3 

hectares de solo agrícola, correspondendo este ao vale da ribeira, que se encontra cultivado 

(Fig. 29-A). 
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                        Limite do perímetro urbano (CRUS)                                         Limite do espaço agrícola (CRUS) 

 
Fig. 29 Planta de ordenamento A) e de condicionantes B) do PDM de Alcobaça 

Fonte: PBM de Alcobaça, DGT 
 

 

De acordo com o regulamento do PDM (Artº 48º e 52º), toda a área do perímetro urbano de 

Paredes da Vitória se encontra classificada como “Espaço Urbano de Nível IV”, caracterizado 

por uma estrutura urbana consolidada, estando sujeito às regras definidas pelo Artigo 48º 

do Regulamento do PDM. Assim, segundo este Regulamento, nestes espaços urbanos de 

nível IV, as novas construções ou substituições de edificações devem respeitar os 

alinhamentos das edificações existentes devendo também a cércea máxima ser 

determinada pela cércea dominante no local. 

Quanto ao POOC, para além do solo urbano e do solo florestal, a envolvente do vale, praia e 

estuário é classificada como Área de Proteção Integral na qual são proibidas obras de 

construção e ampliação, entre outras intervenções urbanísticas definidas pelo Artigo 34º do 

Regulamento deste IGT. Através da sobreposição do ortofotomapa com os limites dos usos 

do solo apresentados na figura 30, é possível verificar que uma parte significativa do 

empreendimento está construída fora dos limites do perímetro urbano. 
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Fig. 30 POOC - Uso do solo na área de Paredes da Vitória. O círculo vermelho indica o edifício 
construído na área onde existiam dunas, integrada na REN 

Fonte: Planta de síntese do POOC Alcobaça-Mara, (ex)INAG Cartografia de referência: Ortofotomapa de 2010, DGT 

 

4.2.4 Servidões e Restrições de Utilidade Pública – A REN 

A primeira carta da REN aprovada no município de Alcobaça é do ano 2000, tendo sido 

publicada pela RCM nº 85/2000 (Fig. 31) pelo que à data da construção do edifício de 5 pisos 

vigorava o regime transitório da REN.  

 

Fig. 31 A REN na área de Paredes da Vitória. O círculo vermelho indica o edifício de 5 pisos numa 
área integrada na REN 

Fonte: Planta de Condicionantes do PDM de Alcobaça e ortofotomapa de 2010 da DGT 
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Embora quando do pedido de licença para a construção do bloco de apartamentos com 5 

pisos ainda não estivesse em vigor a REN definitiva do município de Alcobaça, a área estava 

no entanto, abrangida pelo Regime Transitório, correspondendo a área de dunas litorais; a 

CM estava assim, ao abrigo do Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março (RJREN), obrigada a 

consultar a entidade responsável por esta servidão, a CCDR, antes de emitir qualquer licença 

de construção ou mesmo de remoção de areias.  

Segundo o relatório da IGAMAOT, já referido a propósito do anterior estudo de caso, a 

licença para a construção deste empreendimento precede assim a aprovação do POOC; no 

entanto, tratando-se de uma área da REN, o licenciamento exigia o parecer da CCDR, face ao 

regime transitório da REN, o que não terá acontecido, sendo assim violado o regime jurídico 

desta servidão de utilidade pública. Atualmente, como já vimos, existe a carta definitiva da 

REN do município de Alcobaça (Fig. 31) mas, apesar disso e a despeito desta área estar 

inserida nesta servidão, as intervenções na duna continuam a verificar-se, como foi possível 

aferir aquando da visita ao local em Janeiro último.  

Por outro lado, intervenções como esta, que têm repercussões não só ambientais e 

paisagísticas, como também económicas, sendo com frequência lesivas para o erário 

público, são possíveis uma vez que os atos administrativos de gestão urbanística permitem 

que isto aconteça. Neste caso, o requerente pode socorrer-se da figura do deferimento 

tácito e, de recurso em recurso, acabar por obter decisões de Tribunal que acabam por 

declarar nulas as deliberações da CM devido ao tempo decorrido desde o pedido.  

O que aqui aconteceu foi que sobre a prática daqueles atos decorreu um período superior a 

10 anos (previsto n.º 4 do art.º 69.º do RJUE) entre o pedido de licenciamento da obra, que 

deu entrada na CM em Setembro de 1991, e Agosto de 2005, ano em que foi emitido o 

respetivo Alvará de construção. Refere este Artigo do RJUE que “A possibilidade de o órgão 

que emitiu o acto ou deliberação declarar a nulidade caduca no prazo de 10 anos, 

caducando também o direito de propor a acção prevista (…) se os factos que determinaram 

a nulidade não forem participados ao Ministério Público nesse prazo (…)”.  
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Resulta de processos como este que, no que respeita à REN, a implantação de uma parte 

substancial dos usos e das ações executadas ou em curso conflituam com este sistema 

biofísico, para o qual o RJREN inviabiliza a efetivação dos mesmos. O Regime Jurídico da REN, 

criado com o objetivo de proteger os recursos naturais, especialmente a água, o solo e a 

conservação da natureza e da biodiversidade, indispensáveis ao uso sustentável do 

território, não tem assim sido, por si só, suficiente para impedir estas situações.  

O presente estudo de caso permite-nos também verificar que, ao contrário do que seria de 

esperar, face ao sistema biofísico em presença, é possível que intervenções urbanísticas 

levadas a cabo no litoral, possam ficar a dever-se a factos como a falta de coordenação 

entre diferentes entidades ou à falta de cumprimento de regras como a materialização da 

adaptação dos PDM às disposições do POOC em devido tempo, conforme prevista no Artigo 

97º do RJIGT. De acordo com este diploma, os municípios deveriam levar a cabo a “alteração 

por adaptação” dos respetivos PDM num prazo de 90 dias o que, como aqui verificamos, 

mais uma vez, não aconteceu. 

E, embora isto não tenha acontecido, o PDM continua em vigor e os pareceres da CM, bem 

como as licenças por esta entidade emitidas, não têm em conta aquela regra da “alteração 

por adaptação”. Ou seja, também neste caso, o POOC não foi suficiente para impedir a 

construção de um edifício de apartamentos numa área de proteção à duna. 

Assim, parece-nos que mais uma vez ficou comprometido o dever de “Ordenar e promover o 

ordenamento do território, tendo em vista uma correta localização das atividades, um 

equilibrado desenvolvimento socioeconómico e a valorização da paisagem” e ainda o de “ 

(…) defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto 

ordenamento do território” respetivamente (Cfr. alínea e) do art.º 9.º da e alínea b) do n.º 2 

do art.º 66.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) – Lei Constitucional n.º 1/2005, 

de 12 de Agosto). 
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4.2.5 Evolução da ocupação do território  

Apesar de apresentar um crescimento populacional muito reduzido, com cerca de 5% nos 

últimos 20 anos, a freguesia de Pataias tem sofrido um aumento exponencial do número de 

edifícios e de alojamentos (Quadro 4). 

Acompanhando esta tendência, no lugar de Paredes da Vitória os alojamentos aumentaram 

cerca de 450% a partir de 1960, sendo apenas 69 os edifícios nesse ano (Santos, 2012). Nos 

últimos 20 anos esse crescimento foi de 286%. A tipologia, que era até há cerca de 20 anos 

predominantemente unifamiliar, passou a ser sobretudo plurifamiliar, tendência que se 

acentuou nos últimos anos com a construção de um edifício de apartamentos com cinco 

pisos (Fig. 32). 

 

Fig. 32 Construção na área das dunas e ocupação com blocos de apartamentos sendo bem visível a 

marca da remoção da duna 

 

Este edifício, construído na área dunar, ainda que parcialmente integrado em perímetro 

urbano de nível IV (fig. 31 3 32) está, mesmo na parte incluída no perímetro urbano, longe 

de cumprir quer o POOC quer os parâmetros urbanísticos constantes do regulamento do 

PDM, por apresentar uma cércea muito superior à das construções já existentes nesta área, 

que não vão além dos 2 pisos. É que, segundo a alínea d) do nº 3 do Artigo 52º do 

Regulamento do PDM, “(…) é permitida a construção em parcelas constituídas (…) desde que 

sejam respeitados os seguintes condicionamentos: (…) d) Cércea: a dominante das 

Fonte: EPRL, SIARL, DGT; Fotografia de 2007 
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construções envolventes, não excedendo os dois pisos”. (Artigo 53º do Regulamento do 

PDM de Alcobaça). 

Acresce que, cerca de 2/3 do edifício de apartamentos, garagens e muro de sustentação da 

duna, foram construídos para além dos limites do perímetro urbano, numa área dunar 

incluída na REN e classificada como área de dunas litorais e, assim, inapta para a 

construção. 

Se atendermos ao POOC, e tendo em conta a inclusão do edifício na Área de Proteção 

Integral, ao uso, ocupação e transformação do solo devem ser aplicadas as regras de 

salvaguarda e o regime de gestão determinado pelo Artigo 34º do Regulamento, de acordo 

com o qual, “são proibidas obras de construção ou de ampliação “ (sublinhado nosso), entre 

outras operações (alínea a) do nº 2 daquele Artigo). 

De referir que, embora a licença de construção remonte a 1991, a construção deste 

empreendimento teve início já depois de 2007, como pode ser verificado através da análise 

dos ortofotomapas da figura 33. 

Resumindo, correspondendo o perímetro urbano de Paredes da Vitória a uma pequena área 

onde existem algumas edificações, na sua maioria destinadas a habitação e com uma cércea 

muito reduzida (os edifícios pré-existentes têm um ou dois pisos), o novo complexo de 

apartamentos não se enquadra, de todo, nesta tipologia. Para além da intrusão visual que 

representa um edifício de 5 pisos com 65 fogos num aglomerado de dimensões tão 

reduzidas e do aumento exponencial de população que implica, pelo menos nos meses de 

verão, este edifício vem colocar em causa os princípios do ordenamento por razões que vão 

desde i) a cércea, que não corresponde à que foi estabelecida em sede de PDM para a área 

urbana; ii) o regime transitório da REN que vigorou até à entrada em vigor da carta da REN 

definitiva, publicada em 14 de Julho de 2000, pela RCM nº 85/2000 e iii) O DL nº 302/90, de 

28 de Setembro – Princípios a que deve obedecer a ocupação, uso e transformação da faixa 

costeira – que abrange uma área até 2000 metros a partir da linha de máxima praia-mar e 

que vigorou até à entrada em vigor do POOC. 
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Refira-se que, apesar da proximidade do mar, no âmbito das intervenções recentes foram 

construídos acessos à praia e áreas de lazer entre a primeira linha de habitações e a zona de 

rebentação, as mesmas que viriam a ser destruídas durante a tempestade Hércules no início 

de 2014. 

 
 

 
Fig. 33 A área de Paredes da Vitória antes e depois da intervenção urbanística sobre a duna. A 

linha azul representa o limite do perímetro urbano conforme o PDM e o POOC 
Fonte: PDM de Alcobaça. Cartografia de base: Ortofotomapas de 2007 e de 2010, DGT 

 

Quanto às intervenções levadas a cabo recentemente na praia e dunas, de referir, para além 

dos passadiços sobrelevados de acesso à praia e das estruturas para a fixação das areias 

2010 

2007 
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dunares, visíveis na figura 34 (1 e 2), a instalação de uma infraestrutura de recolha de águas 

residuais tratadas na ETAR instalada junto ao aglomerado urbano. Todas estas estruturas 

foram parcialmente destruídas e, no caso da estação de recolha de águas, colocada a 

descoberto, pela ação das ondas durante as tempestades de Janeiro e Fevereiro de 2014 

(Fig. 35). 

 
 

 

  
Fig. 34 Estruturas de estabilização dunar e passadiços de acessos ao areal de Paredes da Vitória 

destruídas durante a tempestade Hércules. É também visível a micro arriba escavada pelas ondas 
durante o temporal (1) 

Fotografias 1, 2 e 3 de MN, em 05-01-2014; fotografia 4 http://sapinhogelasio.blogspot.pt/2012/12/o-mar-e-as-paredes-
da-vitoria.html, acedido em 07-04-2014 

 

Durante estes temporais toda a baixa de Paredes da Vitória foi sujeita a galgamento 

oceânico tendo as ondas penetrado no estuário cerca de 70 metros, inundando casas e 

estrada e destruindo parcialmente o amortecedor natural constituído pela praia e dunas 

intervencionadas pelo (ex)INAG (Fig. 34). 

 

1 2 

3 4 

http://sapinhogelasio.blogspot.pt/2012/12/o-mar-e-as-paredes-da-vitoria.html
http://sapinhogelasio.blogspot.pt/2012/12/o-mar-e-as-paredes-da-vitoria.html
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Fig. 35 A área de receção das águas 
residuais da ETAR instalada na praia de 
Paredes da Vitória, colocada a 
descoberto com a erosão sofrida 
durante as tempestades de Janeiro e 
Fevereiro de 2014 
Fonte: 
http://sapinhogelasio.blogspot.pt/2014/03/etar-
das-paredes-da-vitoria.html; acedido em 10-04-
2014 (fotografias de 23-02-2014) 

 

Segundo fontes consultadas através da Internet6, os temporais de Janeiro e Fevereiro de 

2014 não são acontecimentos isolados, uma vez que são reportados outros temporais em 

anos anteriores incluindo, mais recentemente, os ocorridos nos invernos de 2010 e 2012. 

Aparentemente, no entanto, os de 2014 terão sido mais energéticos uma vez que foram 

destruídas estruturas que anteriormente haviam resistido. 

“Nas Paredes da Vitória, era tradição o mar chegar ao Tonico Manel. Argumenta-se agora que o mar 

nunca havia destruído tanta coisa. 

É verdade. Mas não podemos deixar de notar que no tempo em que o mar chegava ao Tonico Manel 

(até há 20 anos), não havia concessionários permanentes na praia, nem estruturas de proteção 

dunar, nem passadiços de madeira, nem escadas de acesso à praia. Por outras palavras, não havia 

nada para destruir” (sublinhado nosso). 

In: http://sapinhogelasio.blogspot.pt/2014/03/memoria-curta.html acedido em 07-04-2014. 

 

Como é possível verificar através das figuras 36, 37 e 38, a área dunar tem vindo a aumentar; 

no entanto este aumento, levado a cabo artificialmente, através da colocação das estruturas 

de estabilização dunar, está a ser feito à custa da destruição do areal da praia de Paredes da 

Vitória que já foi muito mais extenso do que é atualmente. 

                                                      
6
 http://sapinhogelasio.blogspot.pt/2014/02/os-efeitos-de-novo-temporal-na-praia.html (acedido em 07-04-

2014.). 

http://sapinhogelasio.blogspot.pt/2014/03/etar-das-paredes-da-vitoria.html
http://sapinhogelasio.blogspot.pt/2014/03/etar-das-paredes-da-vitoria.html
http://sapinhogelasio.blogspot.pt/2014/03/memoria-curta.html
http://sapinhogelasio.blogspot.pt/2014/02/os-efeitos-de-novo-temporal-na-praia.html
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Fig. 36 Praia de Paredes da Vitória em Agosto de 1982 
 Fotografia: António Raimundo in SANTOS, 2012 

 

Fig. 37 Praia de Paredes da Vitória em Julho de 2012 in (SANTOS, 2012) 

 

Este estudo de caso permite-nos tirar conclusões diversas, desde a fragilidade de um sistema 

constituído pela praia estuarina e pelas dunas, até à ocupação humana de que tem vindo a 

ser alvo. Com esta análise foi possível verificar que nem sempre o ordenamento do território 

tem conseguido ser eficaz na preservação dos sistemas naturais e na prevenção do risco de 

erosão. E isto não acontece tanto por se tratar de um mau ordenamento, mas porque os 

instrumentos disponíveis, os IGT, por algum motivo não têm sido suficientes e eficazes. 

Mesmo as intervenções que têm sido levadas a cabo com o objetivo de estabilizar/beneficiar 

o sistema natural são suscetíveis de crítica e podem constituir objeto de estudo. 
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Fig. 38 Aglomerado urbano de Paredes da Vitória na década de 1950 e em 2008. Em 2008 já podem 
ser vistas as estruturas de defesa dunar que permitiram o aumento da área dunar e que viriam a ser 

destruídas durante a tempestade Hércules em Janeiro de 2014 
Fonte: http://sapinhogelasio.blogspot.pt/2012/12/o-mar-e-as-paredes-da-vitoria.html, acedido em 07-04-2014. 
 

Por fim, a propósito dos temporais do início de 2014 e da destruição que implicaram, 

julgamos ser interessante salientar o texto apresentado na caixa acima onde refere que os 

temporais sempre existiram, no entanto passaram a ser importantes (para o Homem) 

quando este colocou na sua área de atuação algo para que pudesse ser destruído. 

 

 

  

http://sapinhogelasio.blogspot.pt/2012/12/o-mar-e-as-paredes-da-vitoria.html
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4.3 Vale Furado, uma área urbana de génese ilegal  

4.3.1 Enquadramento 

Vale Furado, situado cerca de 9 km a norte da Nazaré e acessível apenas por uma estreita e 

antiga estrada florestal, é uma pequena povoação situada essencialmente, e como o nome 

indica, num fundo de vale, onde confluem dois pequenos valeiros (um deles identificado na 

Carta Militar por Barranco do Marques e conhecido como Barranco dos Tremoços) (fig.39). O 

aglomerado tradicional de pescadores, constituído por algumas construções inicialmente 

precárias, estendeu-se para o alto da arriba e para a plataforma litoral (Fig. 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O aglomerado urbano é constituído sobretudo por habitações unifamiliares destacando-se 

no entanto, pela maior volumetria, um bloco com dois pisos de quatro habitações 

geminadas, construído recentemente na proximidade da arriba (assinalado com o número 1 

na figura 46). 

Fig. 39 Enquadramento da área de estudo de Vale Furado e uso do solo 
Fonte: Planta de síntese do POOC Alcobaça-Mafra. Cartografia de referência: Carta Militar 1:25 000, IGOE. 
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Os acessos à praia são feitos pelos dois pequenos valeiros cujo piso foi sendo 

impermeabilizado e onde foram sendo levantadas construções de génese ilegal. A parte final 

dos acessos à praia é feita por escadas e passadiços em madeira que foram parcialmente 

destruídos durante a tempestade Hércules que ocorreu nos primeiros dias de 2014 (Fig. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do valeiro localizado mais a Sul, o mais sinuoso e ingreme, corre uma pequena 

ribeira que termina na praia em forma de pequena cascata. Ainda hoje existe em Vale 

Furado uma “Rua dos Moinhos” o que poderá ser indício de que algumas das casas poderão 

ter sido erguidas a partir dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 40 Vista aérea da área do estudo de caso de Vale Furado 

Fotografia de EPRL, SIARL, DGT 

  
 

Fig. 41 Acessos à praia de Vale Furado 
Fotos de MN, em 05-01-2014 
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Dos 4 fogos existentes em 1911, onde habitavam 18 pessoas, Vale Furado passou a contar 

com 26 habitantes em 1940 (in SANTOS 2012). Este número foi diminuindo até que a aldeia 

acabou por ficar desabitada na década de 1970, tendo ficado apenas algumas pequenas 

barracas de madeira edificadas nos vales que cortavam a arriba e que serviam de refúgio 

para fins-de-semana de verão e para guardar os instrumentos de pesca. Progressivamente 

foram sendo construídos estreitos caminhos para acesso às casas e às pequenas hortas e 

que mais tarde vieram a servir como acessos à praia que ainda hoje são utilizados. 

4.3.2 Breve caracterização física 

A arriba de Vale Furado é formada por materiais pouco consolidados como areias e 

conglomerados de génese marinha, apresentando uma dinâmica aparentemente intensa, 

facilmente verificável pelos sinais de erosão hídrica superficial e pela formação de inúmeros 

sulcos e ravinas, bem como pela presença de depósitos no seu sopé, resultantes da evolução 

por desabamentos e deslizamentos que atestam a dinâmica das vertentes (Fig. 41 e 42).  

  

Fig. 42 Construções no topo da arriba e no “Barranco dos Tremoços”, em Vale Furado 
Fotografias de MN em Abril de 2012 

 

Na base da arriba existe uma praia estreita de areia – praia de Vale Furado – na qual, quando 

de uma visita ao local em 27-08-2013, e apesar de se tratar da época estival, foi possível 

observar os sinais da erosão pelas ondas, através da formação de uma micro-arriba ao longo 

da praia (Fig. 43). 
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Fig. 43 Micro-arriba na praia de Vale 
Furado 
Fotografias de MN, em 27-08-2013 

 

Na aldeia de Vale Furado existem linhas de água que desde épocas remotas levaram à 

instalação de moinhos que ainda hoje podem ali ser vistos embora sem laborarem. Em 1747 

há a notícia da existência de um moinho no vale de Belfurado, aproveitando a pequena 

ribeira aí existente (in SANTOS 2012). 

Em visita ao local, efetuada na segunda semana de Janeiro de 2014, após a ocorrência das 

tempestades que atingiram grande parte do litoral oeste português, foi possível observar a 

existência de materiais desagregados que foram transportados pela água da chuva ao longo 

do “Barranco dos Tremoços”. Estes detritos obstruíram o acesso à praia que estava, na 

altura da visita, a ser limpo por proprietários de casas ali existentes. Foi referido pelo 

proprietário de uma das habitações que também nas traseiras das casas ocorreu 

acumulação de detritos, entretanto já removidos.  

4.3.3 Uso, ocupação e transformação do solo 

Políticas de ordenamento do território na área de estudo 

O perímetro urbano de Vale Furado surge nas plantas de ordenamento e de condicionantes 

do PDM de Alcobaça numa área em que predomina a ocupação florestal. O aglomerado 

urbano é constituído por solo urbano e solo urbanizável (Fig. 44).  
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Fig. 44 Extratos das plantas de ordenamento (A) e de condicionantes (B) do PDM de Alcobaça 
Fonte: PDM de Alcobaça, DGT 

 

Apesar de, tanto no município de Alcobaça como nos municípios vizinhos, ter ocorrido uma 

variação pouco significativa da população nas duas últimas décadas (4,3% entre 1991 e 2001 

e 2,4% entre 2001 e 2011, em Alcobaça), o PDM de Alcobaça prevê um crescimento dos 

perímetros urbanos que não se coadunam com aquela estatística como se pode ver, na 

generalidade, na Carta do Regime de Uso do Solo, na primeira parte deste trabalho (Fig. 4 e 

5). No caso de Vale Furado, o perímetro urbano tem atualmente cerca de 11 hectares, dos 

quais cerca de 6 hectares correspondem a solo urbanizado e os restantes 5 hectares a solo 

urbanizável. Ou seja, cerca de 45% do perímetro urbano de Vale Furado é solo destinado à 

expansão urbana (Fig. 44 e 45).  

Embora o PDM de Alcobaça se encontre em vigor desde 1997, em Vale Furado as áreas 

classificadas como solo urbanizável continuam, na sua maior parte, por ocupar o que indica 

que, apesar da recente procura de habitações para férias, as necessidades de solo urbano 

poderão não ter sido calculadas de acordo com a real necessidade e com a evolução da 

população. Mas para a contenção do crescimento urbano não será alheio, também, o facto 

de ter entrado em vigor do POOC Alcobaça-Mafra (RCM nº 11/2002, de 17 de Janeiro) que 
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veio proibir a construção neste local até à elaboração e entrada em vigor do PP para a UOPG 

3, previsto neste plano especial.  

 

De salientar que dos cerca de 6 hectares de solo já urbanizado, aproximadamente 4 hectares 

correspondem a “área urbana em faixa de risco” identificada na planta de síntese do POOC 

(Fig. 45). A identificação destas áreas, pelo POOC, visa a proteção dos solos sujeitos a erosão 

e, simultaneamente, já edificados. Estas áreas surgem em arribas com uma altura superior a 

4 metros e podem ser a) faixa de risco adjacente ao sopé da arriba; b) faixa de risco 

adjacente à crista da arriba e c) faixa de protecção adicional (Artigo 11º do Regulamento do 

POOC). 

A delimitação destas áreas urbanas em faixa de risco identificadas em vários aglomerados 

que proliferam nesta área da costa, vem demonstrar a pouca sustentabilidade que tem 

norteado a expansão urbanística, já que são áreas classificadas pelo PDM como solo urbano, 

com capacidade construtiva, mas que o POOC identificou como sendo áreas de elevado 

risco de erosão (Fig. 45 e 46). Assim, a identificação destas faixas pelo POOC visa a 

salvaguarda de áreas sujeitas a erosão que, apesar disso, à data da elaboração do IGT já se 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 45 Classificação do solo no POOC Alcobaça- Mafra na área de Vale Furado 
Fonte: Planta de síntese do POOC Alcobaça-Mafra, INAG; Ortofotomapa de 2010, DGT.  
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encontravam consolidadas, e desta forma impedir que ali sejam levadas a cabo novas 

construções ou ampliações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base na fragilidade do sistema natural e na sua ocupação, o perímetro urbano de Vale 

Furado e uma faixa que se prolonga até à praia com o mesmo nome, foram integrados pelo 

POOC na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 3 (UOPG 3 – Vale Furado) (Fig. 46). 

Esta UOPG tem em vista a reconversão das áreas urbanizadas através da resolução de 

ocupações clandestinas existentes em faixa de risco, o reordenamento das vias 

estruturantes e da morfologia urbana no aglomerado e, por fim, a potenciação da relação do 

aglomerado com a praia, melhorando os acessos à praia e recuperando o coberto vegetal 

(n.º 2 do Artigo 76º do Regulamento do POOC). 

Na área da UOPG 3, de acordo com o art.º 73.º do Regulamento do POOC, não são 

permitidas, nomeadamente, obras de construção ou ampliação de edifícios até à 

aprovação do respetivo Plano de Pormenor (PP), que abrange todo o aglomerado urbano 

de Vale Furado integrando as Áreas Urbanas em Faixa de Risco, Áreas Urbanas e Áreas 

Urbanizáveis e ainda as Áreas de Proteção Integral. O POOC prevê, também que, antes de 

ser levada a cabo qualquer intervenção, esta área deverá ser sujeita a estudos geotécnicos, o 

 
 
 
 

Figura 46 Extrato da planta de síntese do POOC Alcobaça-Mafra. Toda a área que não faz parte 
do perímetro urbano corresponde a área de proteção integral  

Fonte POOC Alcobaça-Mafra, (ex)INAG 
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que vem confirmar a preocupação das entidades em proteger esta área e as pessoas e bens 

que ali se venham a instalar.  

Sucede que o PP previsto para esta UOPG 3 não foi até à presente data elaborado, apesar 

de o POOC estar em vigor desde 2002, mantendo-se, assim, interdito o desenvolvimento de 

operações urbanísticas, ainda que anteriormente o PDM tenha classificado o solo como 

Urbano.  

Tendo em conta o que acima foi referido a propósito das propostas de ordenamento dos IGT 

em vigor, surpreende a existência de construções recentes e remodelações dentro do 

perímetro urbano, que implicam o aumento da sua impermeabilização parecendo contrariar 

as orientações do POOC. 

Nesta situação encontra-se, para além das construções de génese ilegal ao longo dos 

acessos à praia, no interior dos barrancos, o edifício de quatro habitações geminadas - 

“edifício brisa do mar”, de construção recente identificado com o número 1 na fig. 47. 

Embora o PDM de Alcobaça seja anterior ao POOC Alcobaça-Mafra, em 2001, estando já a 

decorrer o período de consulta pública da proposta deste IGT, e com base nos estudos para 

a sua elaboração, foram estabelecidas, ao abrigo dos Artigos 107º e 109º do DL nº 380/99, 

de 22 de Setembro, Medidas Preventivas (MP) para a sua área de intervenção (através da 

RCM nº 21/2001, de 22 de Março).  

Importantes para a salvaguarda e indispensáveis à utilização sustentável do território, as 

MP, vigentes por um ano, destinavam-se a interditar nas áreas identificadas, a criação de 

novos núcleos urbanos, a construção, reconstrução ou ampliação de edifícios ou instalações, 

alterações à configuração do terreno por meio de aterros ou escavações, bem como o 

derrube de árvores ou maciços e destruição de solo vivo e do coberto vegetal.  

Sabemos pela consulta do relatório da IGAMAOT que, apesar das MP, o processo de 

licenciamento do conjunto de quatro habitações em banda, construído numa segunda linha 

a partir do topo da arriba, teve início em 17 de Dezembro de 2001 com a entrada na CM do 

pedido de licenciamento do projeto de arquitetura. 
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Ainda de acordo com este relatório, a primeira informação técnica emitida a este propósito 

referia a importância dos estudos do POOC para a programação da ocupação do solo. Apesar 

disso, e de estarem em vigor as MP, em Janeiro de 2002 o pedido foi deferido tendo o 

respetivo Alvará de construção sido emitido em Agosto desse ano, data em que já não 

vigoravam as MP, mas em que já estava em vigor o POOC. Apesar de se encontrar terminada 

a obra, à data da elaboração do relatório de inspeção (2012) não havia ainda sido, no 

entanto, emitido o Alvará de licença de utilização.  

4.3.4 Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Na área de Vale Furado apenas se destaca da REN, o perímetro que constitui o aglomerado 

urbano. Para além deste perímetro urbano, toda a área envolvente está incluída na REN 

como se pode ver na planta de condicionantes do PDM (Fig. 44).  

4.3.5 Evolução da ocupação do território 

Na área urbana de Vale Furado têm surgido, para além de construções de génese ilegal, 

como as que se encontram nos barrancos ao longo dos acessos à praia, construções no topo 

da arriba que foram aprovadas apesar de os próprios pareceres técnicos que estão na base 

dos licenciamentos se referirem aos estudos do POOC e ao risco de erosão da arriba. A 

licença de construção é assim atribuída ignorando as restrições a que está sujeita a área 

urbana em faixa de risco uma vez que eram já conhecidas as situações de conflito do uso 

urbano.  

Tal como no anterior estudo de caso, este exemplo de Vale Furado permite verificar as 

consequências da falta de coordenação das intervenções por parte dos diferentes 

organismos (Administração Central e Autarquias), ou mesmo entre diferentes organismos da 

Administração Central, que acaba por permitir ações que de outra forma não teriam o 

mesmo desfecho e evitariam erros como os que aqui se têm vindo a verificar.  

Assim, podemos concluir que estas situações acontecem, não por falta de legislação ou de 

planeamento mas por falta de coordenação, já que, como estipulado no nº 2 do Artigo 20º 
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do DL nº 380/99, a “elaboração, aprovação, alteração, revisão, execução e avaliação dos 

instrumentos de gestão territorial obriga a identificar e a ponderar, nos diversos âmbitos, os 

planos, programas e projectos, designadamente da iniciativa da Administração Pública, com 

incidência na área a que respeitam, considerando os que já existam e os que se encontrem 

em preparação, por forma a assegurar as necessárias compatibilizações”. 

Se tivesse neste caso funcionado o “princípio da coordenação de intervenções” (Artigo 20º 

do RJIGT) o INAG, como entidade do Estado poderia ter providenciado pela aplicação de 

medidas preventivas em áreas que, sem elas, foram livremente intervencionadas.  

Face a estas evidências, é possível também concluir que, com a subida do nível do mar e o 

aumento da frequência de ocorrência das tempestades bem como o aumento da sua 

energia, acentuar-se-á a erosão deste troço da orla costeira, o que, naturalmente, provocará 

avultados prejuízos materiais e, muito provavelmente, a necessidade de intervenção com 

repercussões não só ambientais e paisagísticas, como também económicas mais uma vez, 

lesivas para o erário público e para o ambiente. 

Importa aqui salientar que, embora havendo dois planos de ordenamento que abrangem a 

área de estudo e de, tando o PEOT como o PDM, vincularem os particulares, eles têm 

objetivos e âmbitos diferentes que não podem ser confundidos. Apesar de o PEOT 

prevalecer sobre o plano municipal, ele visa a salvaguarda dos valores de interesse nacional 

estabelecendo regimes de salvaguarda e de gestão dos recursos e valores naturais e a 

sustentabilidade do território, com grande ênfase no risco. Por seu lado o PDM, tendo em 

conta as orientações e os regimes de salvaguarda definidos no PEOT, estabelece o regime 

de uso do solo definindo as classes de espaço, decidindo onde e como se devem instalar as 

diferentes atividades, tendo em conta as especificidades e evolução da população e do 

território. Ou seja os dois planos complementam-se sendo que a administração central visa 

o interesse público enquanto a administração local tem a visão do município e dos privados. 

Nesta área de estudo foram identificados problemas relacionados quer com a existência de 

construções clandestinas quer com edificações que, ainda que autorizadas, se encontram 

em áreas de risco, sendo que nem sempre é fácil e pacífico atribuir responsabilidades. 
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Para além da falta de coordenação de intervenções, que já referimos, as causas podem 

dever-se, também, à deficiência técnica aquando da emissão das licenças por parte do 

município, que relegam para segundo plano a questão da perigosidade e da 

sustentabilidade, ou, ainda, à questão dos compromissos urbanísticos e dos direitos 

adquiridos. Pode, no entanto ocorrer por outros motivos que, não cabendo aqui discutir, 

permitem que seja ocupado território sem que este tenha vocação para tal, mesmo sabendo 

que, mais tarde ou mais cedo, o Estado será chamado a intervir quer através da reposição 

dos valores naturais quer através do pagamento de indemnizações aos privados, pelas 

perdas de património.  

A questão dos compromissos urbanísticos e dos direitos adquiridos tem levado a que os 

tribunais decidam a favor dos privados, que de outra forma teriam que ser indemnizados. 

A este respeito, cabe aqui referir a questão da “vinculação situacional da propriedade do 

solo” que pode permitir limitações, restrições e proibições na utilização do solo. Ainda que a 

propriedade privada seja um direito fundamental este por vezes colide com o direito do 

ambiente e com as políticas de salvaguarda e de proteção das componentes ambientais e da 

sustentabilidade (Acordam do Tribunal Constitucional nº 526/2011).  

Para além das questões de legalidade que se podem colocar quanto às ações levadas a cabo 

no aglomerado urbano de Vale Furado, o que nos importa também aqui salientar é o facto 

de, apesar do conhecimento da dinâmica do litoral nesta área e das provas que têm surgido 

nas últimas décadas, através do avanço do mar sobre o litoral e da destruição de estruturas 

ali colocadas, se continue a gerir o litoral como se este fosse um sistema imutável. 

Acontece assim que numa altura em que está avaliada, com base em estudos técnicos muito 

fundamentados e desenvolvidos, a dinâmica do ambiente litoral e em que se conhecem as 

consequências práticas da sua ocupação, continuam a ser admitidas obras, ao arrepio de 

todo este conhecimento. 

É que, para além das situações identificadas como irregulares segundo as regras em vigor no 

âmbito do Ordenamento do Território, e concretamente dos IGT, a área urbana de Vale 

Furado apresenta situações cuja segurança, quer de pessoas quer de bens, pode ser 
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questionada dada a sua localização numa área de acentuado risco de erosão, o que é visível 

através da simples observação das arribas (Fig. 47) e tendo em conta os estudos do POOC 

que concluem que a taxa de recuo da linha de costa no troço abrangido pelo IGT é em 

média de 20 cm por ano. 

 

Fig. 47 Aglomerado urbano de Vale Furado. Pormenor das construções no topo da arriba e 
Barranco dos Tremoços 

1. Edifício Brisa do Mar; 2. Moradias unifamiliares, recentes, junto à arriba, construídas em área urbana 
em faixa de risco; 3 e 4. Construções nos barrancos de acesso à praia (3-“Barranco dos Tremoços”).  

Foto: SIARL, DGT, Fotografia de 2010. 

 

Para além do recuo de linha de costa avaliado pelos estudos do POOC, tendo em conta os 

acontecimentos do início do ano de 2014 e anos anteriores, somos levados a concluir que os 

temporais, para além de mais frequentes têm demonstrado uma tendência a intensificar-se 

e a ser mais energéticos, com uma maior capacidade de destruição das estruturas do litoral. 

Por fim, e a propósito dos temporais do início de 2014 e da destruição que implicaram, 

julgamos ser interessante salientar o texto apresentado na página 96 onde se refere que os 

4 
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temporais sempre existiram, no entanto passaram a ser importantes (para o Homem) 

quando este colocou na sua área de atuação algo para que pudesse ser destruído. 
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CONCLUSÃO 

A faixa de litoral que se estende entre a vila da Nazaré e S. Pedro de Moel é relativamente 

pouco povoada, havendo alguns trechos em que se mantém um sistema que poderemos 

considerar pouco artificializado. No entanto, os aglomerados existentes, que cresceram a 

partir de pequenos núcleos de pescadores ou de agricultores ou, simplesmente, em locais 

sem ocupação humana anterior e nos quais se instalaram empreendimentos turísticos, nem 

sempre cresceram de forma ordenada e adequada às condições naturais. 

Para a seleção do troço de litoral aqui analisado contribuiu o facto de num pequeno troço 

ter sido possível identificar diferentes tipos de litoral, que incluem litoral de arriba, de duna 

e de estuário, bem como a existência de diferentes tipos de ocupação. 

A análise demográfica mostra-nos que a população nas freguesias do município de Alcobaça, 

em particular a freguesia de Pataias, à qual pertencem as áreas urbanas de Pedra do Ouro, 

Paredes da Vitória e Vale Furado, tem vindo a diminuir nas últimas décadas. Apesar disso, no 

entanto, os perímetros urbanos têm sofrido uma ampliação muito importante, em que se 

verifica um aumento exponencial do número de alojamentos, exercendo uma importante 

pressão sobre o sistema natural.  

Não se encontra pois relação entre a variação, negativa, da população e o aumento 

exponencial dos alojamentos que tem contribuído para a expansão e consolidação de áreas 

urbanas junto às praias. 

Nos casos das áreas de estudo, concretamente, o aumento do número de alojamentos nos 

últimos 20 anos foi absolutamente espantoso com 1 133% na Pedra do Ouro, 286% em 

Paredes da Vitória e 11% em Vale Furado (GRILO, 2012). Pedra do Ouro foi, assim, a área por 

nós escrutinada que, de longe, teve o aumento mais significativo do perímetro urbano, 

aumento esse que foi feito com base em empreendimentos turísticos de grande densidade 

construtiva. 

Esta realidade suscita, inevitavelmente, questões importantes. A grande variedade de 

estudos elaborados sobre a dinâmica do ambiente litoral e os acontecimentos que 
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diariamente são notícia sobre desastres na zona costeira em geral, e sobre o litoral 

português em particular, vêm demonstrar, sem espaço para dúvidas, que as áreas costeiras 

são alvo de uma evolução natural constante e, em alguns troços, relativamente acelerada. 

Testemunhos da atenção que este tema desperta, vários trabalhos sobre a linha de costa 

portuguesa têm sido desenvolvidos a nível académico, nomeadamente nas áreas da 

Geologia, da Geomorfologia e das alterações climáticas, e no âmbito da elaboração de 

instrumentos de gestão territorial como os planos de ordenamento da orla costeira (POOC). 

De acordo com os estudos que estiveram na base do POOC Alcobaça-Mafra, que cobre o 

troço no qual estão incluídos os estudos de caso e sobre os quais aqui nos debruçamos, a 

linha de costa nesta área está sujeita a um recuo de cerca de 20 cm por ano. No entanto, é 

expectável que, com a subida do nível do mar e o aumento da frequência das tempestades 

e da sua magnitude, como sucedeu nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014, se acentue o 

recuo da linha de costa nesta área o que, tendo em conta a forma como a ocupação do 

território tem vindo a evoluir, terá graves repercussões quer sejam ambientais, quer 

económicas ou sociais. 

A este propósito o Intergovernmental Panel on Climatic Change (IPCC) prevê que haja um 

aumento, quer da frequência de ocorrência dos fenómenos extremos, quer da sua 

intensidade, esperando-se, assim que, na sequência deste tipo de eventos, haja um aumento 

da ocorrência de galgamentos oceânicos e de inundações ribeirinhas, como aconteceu no 

último Inverno na área do estudo de caso de Paredes da Vitória, provocando cada vez 

maiores perturbações nos sistemas litorais que vão perdendo capacidade de resiliência. 

A ocupação do troço do litoral em estudo, embora relativamente tardia, tem sido feita, com 

frequência, de forma desordenada e, ao arrepio da mais elementar lógica. Mesmo que se 

esqueça que a demografia não justifica o aumento das áreas construídas, o problema que 

aqui se coloca não é apenas o do aumento dessas áreas urbanas mas, sobretudo, o facto de 

o crescimento não ser feito nas áreas adequadas e não ter em conta a evolução natural dos 

sistemas. 
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Como motor principal deste fenómeno de expansão das áreas construídas temos, como é 

sabido, a especulação imobiliária. No litoral, muitas áreas urbanas cresceram a partir de 

pequenos núcleos piscatórios ou de pequenas comunidades agrícolas, como aconteceu com 

Paredes da Vitória, que deram lugar a aglomerados urbanos constituídos essencialmente 

por segundas habitações. Para além de Paredes da Vitória, abordámos neste estudo o caso 

de Pedra do Ouro, que se desenvolveu como núcleo turístico, com empreendimentos com 

uma densidade construtiva elevada, exercendo grande pressão ambiental e aumentando o 

risco de movimentos de massa de vertente, e Vale Furado que cresceu sem planeamento, 

com base em construções de segunda habitação, por vezes de génese ilegal, ao longo de 

frágeis e instáveis barrancos com evidências de erosão hídrica e superficial intensa. 

O crescimento destes núcleos urbanos fez-se sobretudo a partir da década de 1970, mas 

com particular incidência nos anos de 1990, década em que começaram também a surgir os 

Planos Diretores Municipais. 

Para além destes casos em que o solo rural foi dando lugar a solo urbano, na linha de costa 

assiste-se também à artificialização de solos incluídos na REN, apesar das restrições que esta 

servidão implica, com construções sobretudo destinadas a segunda habitação, cada vez mais 

próximas das arribas e praias e sobre as dunas, ao contrário do que seria racional tendo em 

conta o recuo da linha de costa que aqui se verifica e das restrições impostas pelo Regime 

Jurídico da REN. 

A contradição entre interesses económicos de curto prazo e a gestão racional do território 

assume-se, assim, como uma questão persistente cuja resolução, por motivos vários, 

permanece em aberto. 

Verifica-se, por conseguinte, que a ocupação do solo vem sendo feita em função do seu 

valor económico, esquecendo o valor ambiental que não é, geralmente, quantificado, 

sendo por isso constantemente ignorado. Uma conclusão que podemos desde já retirar é 

que faz falta uma avaliação desse valor ambiental e ecológico. É no entanto difícil ainda 

hoje, quantificar um ecossistema e comparar o seu valor económico com o seu valor 

ambiental.  
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Por outro lado, existe ainda a problemática da propriedade dos terrenos e dos direitos 

adquiridos que muitas vezes, apesar do interesse público que podem constituir, por se 

tratar de áreas ambientalmente sensíveis e importantes para a manutenção do equilíbrio 

ambiental, continuam a pertencer a entidades privadas, dificultando a sua gestão. 

Outro problema que foi ainda possível identificar reside na ausência de coordenação das 

intervenções da iniciativa da Administração Pública que, a título exemplificativo, permitiu a 

concretização de 30 fogos habitacionais na arriba da Praia do Ouro, prejudicando de forma 

irreversível a defesa do interesse público.  

Se atendermos à legislação em vigor, o n.º 2 do Artigo 20º do RJIGT determina que “a 

elaboração, aprovação, alteração, revisão, execução e avaliação dos instrumentos de gestão 

territorial obriga a identificar e a ponderar, nos diversos âmbitos, os planos, programas e 

projectos, designadamente da iniciativa da Administração Pública, com incidência na área a 

que respeitam, considerando os que já existam e os que se encontrem em preparação, por 

forma a assegurar as necessárias compatibilizações” (sublinhado nosso).  

Porém, como foi possível verificar, no domínio do procedimento de elaboração de planos, 

concretamente do PDM de Alcobaça, e da decorrente delimitação da REN municipal, bem 

como do POOC Alcobaça-Mafra, os princípios prescritos nem sempre se materializaram na 

prática da ocupação do território. Verificou-se, pelo contrário, a ausência da adaptação ao 

POOC das disposições do PDM de modo a que com ele se conformem, muito embora essa 

obrigação decorra da legislação em vigor. 

Que mecanismos poderiam ser úteis para inverter, ou, pelo menos, minimizar esta situação? 

Uma possível resposta, poderia ser útil e vantajosa para todos os intervenientes no processo 

de ordenamento do território, consiste na possibilidade de o próprio PEOT/POOC considerar 

a elaboração de uma carta que, para além da identificação das áreas urbana em faixa de 

risco, identificasse outras incompatibilidades com o PDM, decorrentes das suas propostas 

de ordenamento. Deste modo, poder-se-iam compatibilizar as diferentes estratégias de 

ordenamento territorial determinadas pelos instrumentos de planeamento de hierarquia 
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superior, como é o caso do POOC em relação ao PDM, evitando-se que sobre o mesmo 

âmbito espacial vigorassem deferentes regimes de uso, ocupação e transformação do solo. 

O desenvolvimento deste trabalho concorreu, assim, para validar a ideia de que existem 

situações de incumprimento de normas legais sobre o uso do solo de que é exemplo neste 

caso a violação quer do POOC, quer do RJREN. 

Salientemos ainda que, nos estudos de caso empreendidos no âmbito do presente trabalho, 

a vertente do risco, que nos casos analisados em concreto surge, sobretudo, associada à 

erosão e recuo da linha de costa, quer se trate de arriba, como o caso da Pedra do Ouro e 

Vale Furado, quer do sistema dunar e estuarino, como acontece na área de Paredes da 

Vitória. É que, para além do risco para as pessoas e bens associado à proximidade destes 

sistemas, as construções identificadas ao longo deste estudo foram levantadas sobre 

materiais de natureza sedimentar, como calcários, xistos betuminosos, argilas e calcários 

margosos fraturados, em que se verifica por vezes a concordância entre a inclinação das 

bancadas e o declive, que acabam por conferir a esta área uma forte probabilidade para a 

ocorrência de movimentos de massa, claramente identificáveis no terreno.  

Face a estas evidências, será forçoso concluir que, com a subida do nível do mar e o 

aumento da frequência das tempestades e da sua magnitude se acentuará a erosão deste 

troço da orla costeira que, naturalmente, provocará avultados prejuízos materiais e, muito 

provavelmente, a necessidade de intervenção com repercussões não só ambientais e 

paisagísticas, como também económicas, não raras vezes lesivas para o erário público. 

Fica também claro que, para além da falta de coordenação entre diferentes organismos da 

Administração Pública têm também sido, provavelmente de forma não inocente, ignorados 

os conhecimentos técnicos já adquiridos sobre o território como aconteceu com os estudos 

e recomendações do POOC, que eram já conhecidos quando decorriam os processos de 

licenciamento e construção de alguns empreendimentos que, com base nesses estudos 

nunca poderiam ocorrer, bem como com a delimitação da REN. 

A este propósito cabe referir que, previamente à publicação da 1.ª Carta da REN do 

Município de Alcobaça, já os estudos do POOC, de 1998, haviam identificado diferenças 
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pontuais na sua delimitação o que não foi tido em conta. E assim, a ocupação que estava a 

ser levada a cabo com base na planta de ordenamento do PDM, e que permitiria a 

construção no prolongamento de numa área identificada pelo POOC como “área urbana em 

faixa de risco” foi, apesar disso, concretizada, apesar de os estudos do POOC terem já 

identificado situações críticas associadas à evolução das arribas e a movimentos de massa de 

vertente, propondo a afetação desta área adjacente à crista da arriba, à Reserva Ecológica 

Nacional. Caso a CM tivesse tido em conta estes estudos e recomendações ao analisar o 

processo em causa, teria sido possível prevenir situações como a que aqui se viria a verificar. 

Deste modo não se compreende por que motivo a carta da REN, aprovada no momento em 

que o projeto do POOC apontava para relevantes alterações à estrutura da mesma, não 

tenha tido em consideração aquelas propostas.  

Seja como for, porém, as situações de facto que se encontram na área de estudo são já 

irreversíveis uma vez que, apesar de nulos e com repercussões ambientais, paisagísticas e 

económicas graves, os atos administrativos de gestão urbanística que permitiram a 

expansão dos aglomerados urbanos de Pedra do Ouro, Vale Furado e Paredes da Vitória, não 

são já passíveis de embargo ou mesmo demolição, uma vez que sobre a eles decorreram já 

os 10 anos previstos na Lei, que inviabilizam ações com vista à reposição da legalidade tal 

como prevê o n.º 4 do art.º 69.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). 

Só resta por isso, em casos como estes, reforçar as estruturas ou levar a cabo uma retirada 

estratégica, desocupando o litoral e deixando a natureza atuar. Mais uma vez, no entanto, 

qualquer que seja a solução, ela vai implicar enormes custos, a serem suportados pelos 

contribuintes. 

A este propósito, foi aliás muito recentemente noticiado pelo MAOTE um investimento de 

15,5 milhões de euros para intervenções em 19 municípios do litoral, entre eles o município 

de Alcobaça, em obras de proteção, requalificação e valorização em praias afetadas pelos 

temporais de Janeiro e Fevereiro. 

Por outro lado, apesar de Portugal ter sido um dos primeiros países a desenvolver leis para 

proteção do litoral, (o Domínio Público Marítimo, por exemplo, é dos anos de 1890 
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abrangendo e tornando pública grande parte da costa portuguesa e proibindo qualquer 

construção sem autorização do Estado), nem sempre existe uma boa coordenação e 

aplicação de uma grande quantidade de planos, de diversos âmbitos territoriais, sendo a sua 

sobreposição na mesma área um problema frequente. Deste modo, por vezes o excesso de 

legislação tem sido um entrave ao bom ordenamento do território devido a frequente 

alteração aos regulamentos, regimes jurídicos e planos, que, se por um lado permite 

atualizar planos que podem estar desajustados à realidade, por outro podem criar mais 

incompatibilidades e dificultar a gestão. 

A este propósito refira-se que está a decorrer a alteração da legislação relativa aos POOC 

estando em cima da mesa a discussão da intenção de os substituir por Programas, passando 

a responsabilidade do ordenamento da orla costeira para as autarquias. Ou seja, a gestão do 

sistema litoral poderá passar a ser feita com base em limites artificias como são, geralmente, 

os limites administrativos. Desta forma pode vir a acontecer que a mesma realidade possa 

vir a ser gerida de formas diferentes como, aliás acontece já hoje com os municípios, por 

exemplo com a gestão da RAN e da REN.   

Por fim, cabe também referir que a responsabilidade pelo ordenamento do território não é 

apenas dos organismos públicos. Pelo contrário, nos casos que analisamos ao longo deste 

trabalho é óbvio que há procura por parte de particulares para a ocupação destas áreas e, 

sobretudo, existem grandes ganhos com a sua construção e comercialização, 

nomeadamente aos promotores imobiliários que ocupam o território com a construção de 

imóveis e aos proprietários do solo. 

 Uma vez que os próprios municípios são por vezes os autores das infrações caberá, 

eventualmente nestes casos ao Poder Central, através da sua responsabilidade na criação de 

legislação e a entidades fiscalizadoras prevenir ou corrigir estas situações.  

 

  



 

  
 119 
 

REFERÊNCIAS 

ALCOFORADO, M.J.; WHEELEr, D. (2010) – Reconstruction de tempêtes historiques sur le 

littoral portugais. In Résumé du colloque international “Les littoraux à l’heure du 

Changement climatique” Rochefort, Brouage, La Rochelle, Novembre, 2010-9-10. 

 

ALMEIDA, C.; MENDONÇA, J. J. L; JESUS, M. R.; GOMES, A. J. (2000) – Sistemas Aquíferos de 

Portugal Continental, Centro de Geologia, Instituto da Água, Lisboa.  

 

ALMEIDA, I. D.; MENDONÇA, A.E. ; CRAVEIRO, J. (2009) – A Globalização e o Indivíduo: Os 

riscos globais e os contextos da experiência humana. Comunicação ao 10º Congresso de 

Psicologia Ambiental, Associação Portuguesa de Psicologia, Lisboa. 

 

AMARAL, P.; MARQUES, R.; Zêzere, J. L.; QUEIROZ, G.; MARQUES, F. (2009) – Aplicação de 

um modelo hidrológico e geotécnico à instabilidade de vertentes desencadeada por 

precipitação intensa no concelho da Povoação (S. Miguel, Açores). Publicações da Associação 

Portuguesa de Geomorfólogos, Volume VI, APGEOM, Braga, 2009, p. 133-138. 

 

ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil (2014) – Avaliação Nacional de Risco, 

http://www.proteccaocivil.pt/RiscosVulnerabilidades/Documents/Avalia%C3%A7%C3%A3o

%20Nacional%20de%20Risco.pdf, acedido em 27-06-2014 

 

AMORIM, C. M. R. (2009) – Ordenamento e Planeamento Ambiental de Zona Costeira: 

Balanços e Perspectivas, Tese de mestrado em Ciências do Ambiente “Ordenamento e 

Planeamento Ambiental de Zona Costeira: Balanços e Perspectivas”, Universidade do Minho. 

 

ANDRÉ, José Nunes (2013) – Alteração da linha de costa entre a Figueira da Foz e S. Pedro de 

Moel após o prolongamento do molhe norte do mondego. VI Congresso nacional de 

Geomorfologia – Coimbra, Atas/Proceedings – ISBN 978-989-96462-4-7. 

 

ARAÚJO, M. A. (2000) – Depósitos continentais e marinhos na plataforma litoral da região do 

Porto Importância da tectónica na sua organização espacial. Departamento de Geografia da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

 

ARAÚJO, M. A. (2000) – A evolução do litoral em tempos históricos: a contribuição de 

Geografia Física in O litoral em perspectiva histórica (séc. XVI-XVIII). Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. 

 

http://www.proteccaocivil.pt/RiscosVulnerabilidades/Documents/Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Nacional%20de%20Risco.pdf
http://www.proteccaocivil.pt/RiscosVulnerabilidades/Documents/Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Nacional%20de%20Risco.pdf


 

  
 120 
 

ANDERSEN, Lars Bracht; BANICA, A.; BASTARD, J. ; KOSIEK, M.; (2003) – Integrated Coastal 

Zone Management (ICZM): a framework to tackle environmental issues? Danish Approach, 

Supervisor Lars Bracht Andersen, Centre for Environmental Studies, University of Aarhus, 

Denmark 

 

BARBEIRO, A. H. (2011) – SIARL Sistema de Informação de Apoio à Reposição da legalidade, 

Relatório de Estágio de Mestrado em Gestão do Território: Detecção Remora e Sistemas de 

Informação Geográfica, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa.  

 

BRANDÃO, José M.; CALADO, Carlos (2009) – Salinas interiores de Portugal: o caso da 

marinhas de Rio Maior, in GEONOVAS, n.º 22, p 45 -54, Associação Portuguesa de Geólogos.  

CARVALHO, Jorge M. F.; MIDÕES, Carla; MACHADO, Susana; SAMPAIO, José, COSTA, Augusto 

Costa e VITOR (2000) –A Reserva Ecológica Nacional (REN): Sua Importância para o 

Ambiente e o Ordenamento do Território, in Finisterra, XXXV, 2000, pp. 7-40. 

CRAVEIRO, J.; PIRES, I.; ALMEIDA, I. D. e SOARES, L. (2010) – Regulations and Environmental 

Conflicts due to Coastal Erosion, in International Conference on Coastal Conservation and 

Management in Atlantic and Mediterranean/ICCCM10, Estoril, Portugal. 

 

Instituto Geográfico Português (2010) – Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal 

Continental para 2007 (COS2007) (2010) – Memória Descritiva. 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA (2007) – Plano Director Municipal de Alcobaça, 

Resolução do Conselho de Ministros, n.º 177/97, de 25 de Outubro, suspenso parcialmente 

pela RCM n.º 34/2004, de 20 de Março, rectificado pela Rectificação n.º 2113/2007, de 19 de 

Dezembro, e alterado pelo Aviso n.º 21749/2008, de 12 de Agosto, Alcobaça, Câmara 

Municipal de Alcobaça Alcobaça. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA (1998) - Estudos de Base do Plano de Ordenamento da 

Orla Costeira Alcobaça – Mafra (Estudo Geológico), Câmara Municipal de Alcobaça, 

Alcobaça.  

 

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ – Plano Director Municipal da Nazaré, Resolução do 

Conselho de Ministros 7/97, de 16 de Janeiro, alterada pela Declaração n.º 168/2002, de 1 

de Junho, e Edital n.º 975/2007, de 9 de Novembro. Câmara Municipal da Nazaré. 

 

CCDR LVT (2006) – Monitorização Sistemática do Litoral. Ocorrência de Movimentos de 

Massa nas Arribas da Área de Intervenção do POOC Alcobaça – Mafra, Nota Técnica, Lisboa. 



 

  
 121 
 

CUNHA, P. Proença; DINIS, J (1998) – A erosão nas praias do Cabo Mondego à Figueira da Foz 

(Portugal centro-oeste), de 1995 a 1998 in Territorium, 5. 

 

DAVEAU, Suzanne e colaboradores (1980) – Dois mapas climáticos de Portugal, Linha de 

Acção de Geografia Física, Relatório nº 8, Centro de Estudos Geográficos, Lisboa. 

 

DGOTDU (2011) – Servidões e Restrições de Utilidade Pública, DIRECÇÃO-GERAL DO 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO URBANO, Lisboa  

 

DGOTDU (2005) (2005) – Vocabulário de Termos e Conceitos de Ordenamento do Território, 

Colecção 8, DIRECÇÃO-GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO, Lisboa. 

 

DIAS, J. M. Alveirinho (1993) – Estudo de Avaliação da Situação Ambiental e Proposta de 

Medidas de Salvaguarda para a Faixa Costeira Portuguesa (Geologia Costeira), Capítulo III - 

Evolução Histórica e Capítulo VI – Riscos associados a variações do nível do mar. 

 

DIAS, ALVEIRINHO (sem data) – Evolução da zona costeira portuguesa: forçamentos 

antrópicos e naturais. Encontros científicos, Universidade do Algarve. 

http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/05_RevTur.pdf 

 

DIAS, J. Alveirinho; FERREIRA, O; PEREIRA, A. Ramos (1994) – Estudo sintético de diagnóstico 

da geomorfologia e da dinâmica sedimentar dos troços costeiros entre Espinho e Nazaré, 

Relatório final, Instituto da Conservação da Natureza. 

DIAS, J.A. e TABORDA, R. (1988) – Evolução recente do nível do mar em Portugal, in Anais do 

Instituto Hidrográfico, 9,-89-97. 

DELGADO, Lídia Raquel Serra (2000) – A Pressão Humana no Litoral Português. Análise 

Ambiental - Estudo dos casos de Pedrógão e Praia de Vieira. 

ENGIZC (2009) - Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira, Resolução do 

Conselho de Ministros nº 82/2009 de 8 de Setembro, Diário da República nº 174.  

 

EPIFÂNIO, M. G. (2013) – Instabilidade de arribas e avaliação da perigosidade no litoral da 

Lourinhã, dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa. 

 

FERRÃO, João (1996) – Três décadas de consolidação do Portugal demográfico moderno, in 

António Barreto (org.), A Situação Social em Portugal, 1960-1995, vol. i, Lisboa, ICS-UL. 



 

  
 122 
 

FERREIRA, G. A. A. C. (2013) – A Sinótica das Vagas de Frio e a Oscilação do Atlântico Norte 

no Noroeste da Península Ibérica, dissertação de Mestrado em Riscos, Cidade e 

Ordenamento do Território, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

 

FERREIRA, P. D; FERREIRA, M.; LOMBARDO, S.; LUCIOS, I.; MISDORP, R.; NIESING, H.; 

SALMAN, A.; SMALLEGANGE, M.; GOMES, F.V.; PINTO, F.T.; NEVES, L.; BARBOSA, J.P. (2006) 

– Viver com a Erosão, sedimentos para a sustentabilidade – Resultados do Estudo 

EUROSION, Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, 40p, Luxemburgo. 

 

FERREIRA, O.; MATIAS, A. (2013) – Coastal Erosion and Protection in Europe; Edited by Enzo 

Pranzini and Allan Williams, Universidade Nova de Lisboa. 

 

FERRER VALERO, N. (2013) – Dinâmica dos sistemas de arriba entre Consolação e Paimogo 

(Portugal).Estudo de Geomorfologia. Tese de Mestrado em Geografia Física e Ordenamento 

do Território. Centro de Estudos Geográficos de Lisboa.   

 

TAVARES, A. O.; DUARTE, L.V.; DUARTE, C (2010) – Avaliação da susceptibilidade a 

movimentos de massa nas arribas costeiras entre S. Pedro de Moel e a Praia da Polvoeira. 

Revista Electrónica de Ciências da Terra, GEOTIC – Sociedade Geológica de Portugal VIII 

Congresso Nacional de Geologia. 

 

GOMES, S. D. (2007) – A palinologia da Lagoa do Saloio (Nazaré, Portugal) e a 

evolução holocénica da região da Mata Nacional do Valado. Dissertação de Mestrado em 

Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre do Instituto Politécnico de Tomar – Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 

GOUVEIA, L. D. G. (2013) – Análise da susceptibilidade à ocorrência de instabilidades nas 

arribas do concelho de Torres Vedras, dissertação de mestrado em Geologia do Ambiente, 

Riscos Geológicos e Ordenamento do Território da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa.  

 

GUILHERME, J.; CORDEIRO, A. R.; SILVA, J (2010) – Zonas de perigosidade geológica no litoral 

entre Nazaré e Vale de Paredes, Mesozoico, 

http://mesozoico.wordpress.com/2010/05/18/zonas-de-perigosidade-geologica-no-litoral-

entre-nazare-e-vale-de-paredes/  

 

HENRIQUES, M. V.; NETO, Carlos (2002) – Caracterização geo-ecológica dos sistemas de 

cordões dunares da Estremadura (Nazaré, S. Martinho do Porto e Peniche-Baleal), Finisterra, 

XXXVII, 74, pp. 5-31. 

http://mesozoico.wordpress.com/2010/05/18/zonas-de-perigosidade-geologica-no-litoral-entre-nazare-e-vale-de-paredes/
http://mesozoico.wordpress.com/2010/05/18/zonas-de-perigosidade-geologica-no-litoral-entre-nazare-e-vale-de-paredes/


 

  
 123 
 

HENRIQUES, M. V. et. al. (2002) – Alterações morfológicas em ambientes litorais desde o 

último máximo transgressivo – exemplos da Estremadura e do Alentejo. Revista de 

Geomorfologia (1), Lisboa, pp. 

 

HENRIQUES, M. V. (2003) – A planície aluvial da Nazaré (Estremadura). Análise morfológica e 

evolução sedimentar. Thalassas, 19 (2a), Vigo, pp 54-56. 

 

HENRIQUES, M.V.; DINIS, J (2005) – Avaliação do Enchimento Sedimentar Holocénico na 

Planície Aluvial da Nazaré (Estremadura Portuguesa). X Colóquio Ibérico de Geografia, Évora 

17p. Edição em CDRoom. 

(http://www.academia.edu/1022905/AVALIACAO_DO_ENCHIMENTO_SEDIMENTAR_HOLOC

ENICO_NA_PLANICIE_ALUVIAL_DA), acedido em 28-06-2014. 

HENRIQUES, M.V.F.J.R (1996) – A Faixa Litoral Entre a Nazaré e Peniche Unidades/ 

Geomorfológicas e Dinâmica Actual dos Sistemas Litorais, Dissertação apresentada à 

Unveridade de Évora para a obtenção do grau de Doutor em Geografia na especialidade de 

Geografia Física, Évora.  

 

MARQUES F. M. S. F. (1997) – Evolução de arribas litorais: Importância de estudos 

quantitativos na previsão de risco e ordenamento da faixa costeira. Colectânea de Ideias 

Sobre a Zona Costeira de Portugal, Porto. 

 

MARQUES F. M. S. F. (2008) – Magnitude-frequency of sea cliff instabilities. Nat. Hazards 

Earth Syst. Sci., 8, 1161-1171. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 

Departamento e Geologia, Lisboa. 

 

MARQUES, E. M. M. S (2007) – Caracterização das populações de Camarinha (Corema album 

L.) no Cabo Carvoeiro, Tese de Mestrado em Ciências da Terra e da Vida para o Ensino, 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL (2006) NOTA TÉCNICA - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

de Lisboa e Vale do Tejo, Lisboa. 

 

MIRANDA, J. M. (2010) – Terra, Ambiente e Clima,  Introdução à Ciência do Sistema Terestre. 

Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências Departamento de Engenharia Geográfica, 

Geofísica e Energia, Lisboa em http://194.117.7.100/tac/TAC_2010.pdf, acedido em 16-05-

2014.  

 

http://www.academia.edu/1022905/AVALIACAO_DO_ENCHIMENTO_SEDIMENTAR_HOLOCENICO_NA_PLANICIE_ALUVIAL_DA
http://www.academia.edu/1022905/AVALIACAO_DO_ENCHIMENTO_SEDIMENTAR_HOLOCENICO_NA_PLANICIE_ALUVIAL_DA
http://194.117.7.100/tac/TAC_2010.pdf,%20acedido%20em%2016-05-2014
http://194.117.7.100/tac/TAC_2010.pdf,%20acedido%20em%2016-05-2014


 

  
 124 
 

MIRANDA, P.; VALENTE, M. A.; TOMÉ, A. R., TRIGO, R.; Coelho M. F.; AGUIAR, .A; AZEVEDO, 

E. (sem data) – O clima de Portugal nos séculos XX e XXI, in 

http://idl.ul.pt/sites/idl.ul.pt/files/docs/siam2_Clima_0_0.pdf, acedido em 16-05-2014.  

 

MOTA, I. A.; PINTO, M.; VASCONCELLOS, J. S; MARQUES, V. S e RIBEIRO, J. F.(2005) – 

Estratégia Nacional para o desenvolvimento sustentável ENDS 2005-2015. 

 

NEVES, M. (1995) – Dinâmica actual e recente dos litorais rochosos: exemplos do SW 

português. Tese de Mestrado em Geografia Física e Ambiente, Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, 127 p. 

 

NEVES M. (2008) – Modifications in the evolution rhythm of a coastal cliff area due to human 

influence. Rocha do Gronho (Portuguese west coast). Journal of Iberian Geology, UCM, 34 

(2), p. 299-312. 

 

OLIVEIRA, M. A. S. G. C (2009) – Influência da Geomorfologia Local na Preservação de 

Assinaturas Sedimentares, de Eventos de Alta Energia no Algarve Ocidental, Dissertação de 

Mestrado em Geologia e Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território, 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

 

OLIVEIRA, S. M. C. (2005) – Evolução Recente da Linha de Costa no Troço Costeiro Forte Novo 

- Garrão (Algarve); Dissertação de mestrado em Ciências e Engenharia da Terra na Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa. 

 

O’ RIORDAN, T. (2007) – Environmental Science for Environmental Management. Harlow, 

Prentice Hall. 

 

PAIXÃO, R. (2011) – Avaliação da vulnerabilidade biofísica do sistema dunar de Peniche-

Baleal. Dissertação de Mestrado em Geografia Física e Ordenamento do Território, Instituto 

de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT/UL).  

 

PENACHO, N. D. S. F. (2012) – Caracterização, evolução e análise de suscetibilidade à 

ocorrência de instabilidades das arribas do arco Baleal - Bom Sucesso (Peniche-Óbidos), 

dissertação de mestrado em Geologia Aplicada da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa.  

 

PEREIRA, A. Ramos; RAMOS, C.; LARANJEIRA, M. (2000) – A Reserva Ecológica Nacional 

(REN): Sua Importância para o Ambiente e o Ordenamento do Território, in Finisterra, XXXV, 

pp. 7-40. 

http://idl.ul.pt/sites/idl.ul.pt/files/docs/siam2_Clima_0_0.pdf


 

  
 125 
 

PEREIRA, A. Ramos (2002) – Património Litoral na Estremadura. Actas do III Curso de Verão 

da Ericeira – Homem, Tempo e Ambiente: a Ericeira em foco, Mar de Letras Editora, Lisboa, 

p.19- 27. 

 

PEREIRA, A. Ramos (sem data) – O espaço litoral e a sua vulnerabilidade. Centro de Estudos 

Geográficos, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

(http://fcsh.unl.pt/geoinova/revistas/files/n9-2.pdf), acedido em 16-05-2014. 

 

PEREIRA, A. Ramos (2004) – Capítulo X: A faixa litoral. In M. Feio & S. Daveau (Org.) – O 

Revelo de Portugal. Grandes unidades regionais. Publicações da Associação Portuguesa de 

Geomorfólogos, vol. II, p. 133-147. 

 

PEREIRA, Ana Ramos (2001) – O(s) Oceano(s) e as suas Margens. Cadernos de Educação 

Ambiental 5, Edição do Instituto de Inovação Educacional, Lisboa, 123p. 

 

PIRES, I.; CRAVEIRO, J.; ANTUNES, O.; DUARTE, I.; SANCHO, F.; OLIVEIRA, F.; FREIRE, P. (2011) 

– Litoral Continental Português: Casos de Estudo sobre o Risco de Erosão, Conflitos e 

Regulações Ambientais – Contributos para uma Sociologia do Ambiente e Ecologia Humana, 

VI Congresso Sobre Planeamento e Gestão das Zonas Costeiras dos Países de Expressão 

Portuguesa. Cabo Verde. 

 

RAMOS, A.; CUNHA, P.; GOMES, A. (2009) - Os traços geomorfológicos da área envolvente da 

Figueira da Foz e a evolução da paisagem durante o Pliocénico e o Plistocénico, Publicações 

da Associação Portuguesa de Geomorfólogos, Volume VI, p. 9-16, Braga. 

 

RAMOS, A.; CUNHA, L.; CUNHA, P. (2012) – Cartografia Geomorfológica Aplicada ao 

Ordenamento do Território Área da Figueira da Foz – Nazaré (Portugal Central). In Revista 

Geonorte, Edição Especial, V.3, N.4, p. 1433-1449, Coimbra. 

 

SANTOS, P. G. (2012) – 50 Anos de ocupação do litoral Oeste. O caso da freguesia de Pataias, 

Alcobaça, Dissertação de mestrado em Gestão do Território – Planeamento e Ordenamento 

do Território pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Nova de Lisboa.  

 

SANTOS, F.D.; FORKES, K.; MOITA, R. (ed.) 2002. Climate Change in Portugal: Scenarios, 

Impacts and Adaptation Measures – SIAM project. Ed. Gradiva, Lisboa, 454p. 

 

http://fcsh.unl.pt/geoinova/revistas/files/n9-2.pdf


 

  
 126 
 

SILVA, C.; ALARCÃO, A.; CARDOSO, A. P. L (1961) – A Região a Oeste da Serra dos Candeeiros 

– Estudo económico-Agrícola dos Concelhos de Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha, Óbidos e 

Peniche, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Estudos de Economia Agrária, Lisboa. 

 

TAVARES,A. A.; TAVARES, M. J.F.;  CARDOSO  J. L. (Eda.) - Evolução geohistórica do litoral 

português e fenómenos correlativos. Geologia, História, Arqueologia e Climatologia, 

Universidade Aberta, p.221-256. 

 

TRINDADE, J. (2010) – Dinâmica morfossedimentar de praias dominadas por sistemas de 

arriba (Peniche-Cascais). Dissertação de Doutoramento em Geografia, especialidade de 

Geografia Física, Universidade Aberta, Lisboa.  

 

TRINDADE J. A; RAMOS-PEREIRA A. – Sediment textural distribution on beach profiles in a 

rocky coast. (Estremadura – Portugal). Journal of Coastal Research, SI 56, vol. I, p. 138-142. 

 

TRINDADE, J.; RAMOS PEREIRA A.; NEVES M. (2007-08) – Beach response to high energy 

wave climate. A case study in the portuguese west coast. Territoris. Universitat de les Illes 

Baleares, nº 7, p. 21-38. 

 

UNIÃO EUROPEIA (2006) – Viver com a erosão costeira / Sedimentos e espaços para a 

sustentabilidade  / resultados do estudo EUROSION. 

 

VERET, Y. (2007) – Os Riscos: o Homem como Agressor e Vítima do Meio Ambiente, Editora 

Contexto, 320p.. São Paulo. 

 

VELOSO-GOMES, F. & TAVEIRA-PINTO, F. (2003) - Portuguese coastal zones and the new 

coastal management plans, Journal of Coastal Conservation 9: 25-34; Opulus Press Uppsala e 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

 

VELOSO GOMES F., BARROCO A., RAMOS-PEREIRA A.R., REIS C.S, CALADO, H., FERREIRA J. G., 

FREITAS M.C., BISBOITO M (2008) – Basis for a national straegy for integrates coastal zone 

management – in Portugal. Journal of Coastal Conservation, 12:3-9. 

WILLIAMS A. T., Dias, J. A., GARCIA-NOVO F., García- MORA M. R., Curr, R., PEREIRA, A. 

(2001) – Integrated Coastal Dune Management: Checklists. Continental Shelf Research, 

21:1937-1960. 

ZBYSZEWSKI, G.; Torre de Assunção (1965) – Carta Geológica de Portugal na escala 1/50 000 

e Notícia explicativa da Folha 22D – Marinha Grande. Serviços Geológicos de Portugal. 

Lisboa. 



 

  
 127 
 

 

ZBYSZEWSKI, G. (1940) – Contribution à l'étude du littoral quaternaire du Portugal. In: 

Publicações do Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico da Faculdade de Ciências do 

Porto. - Nº XV (1940), 50 p. 

 

ZBYSZEWSKI G.; Faria, J. B. (1967) – Os jazigos de lignitos da região de Caldas da Rainha, 

Boletim de Minas (4-1 Jan. Mar). Lisboa, pp. 3-34.  

ZBYSZEWSKIY, G. (1959) – Étude structural de la Vallée Typhonique de Caldas da Rainha 

(Portugal); Memórias dos Serviços Geológicos de Portugal (3), Lisboa, 184p. 

ZÊZERE, J. L. (2009) – Guia Metodológico para a Produção de Cartografia Municipal de Risco 

e para a Criação de Sistemas de Informação Geográfica (sig) de Base Municipal, Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (ANPC), Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) e Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

ZÊZERE, José LUÍS; PEREIRA, Ana Ramos; MORGADO, Paulo (2006) – Perigos naturais e 

tecnológicos no território de Portugal Continental. Apontamentos de Geografia, Série de 

investigação, nº19, Centro de Estudos Geográficos, Lisboa. 

 
 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL CONSULTADOS 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) – Aprovado pela RCM 
n.º 41/2006, de 27 de Abril, publicada no Diário da República n.º 82, Série II. 
 
Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC) – Despacho n.º 
19212/2005 (2ª Série), publicado no Diário da República n.º 170/2007, de 4 de Setembro. 
 
Plano Sectorial da Bacia Hidrográfica do Tejo (PBH) – Decreto Regulamentar n.º 18/2001, 
publicado no Diário da República n.º 283, IS-B de 7 de Dezembro. 
 
Plano Sectorial da Bacia Hidrográfica do Lis (PBH) – Decreto Regulamentar n.º 23/2002, 
publicado no Diário da República nº 78, IS-B, de 3 de Abril. 
 
Plano Sectorial da Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Oeste – Decreto Regulamentar n.º 
26/2002, publicado no Diário da República n.º 80 IS-B, de 5 de Abril. 
 
Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – RCM n.º 115-A/2008, publicado no Diário da 
República n.º 139, IS, de 21 de Julho. 
 
Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos Rios Vouga, Mondego e Lis integrados na 
Região Hidrográfica 4; parte 2 Caracterização geral e Diagnóstico, 1.3 Geologia e 



 

  
 128 
 

Geomorfologia (2012). ARH, Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do 
Território. 
 
Plano Especial de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Alcobaça-Mafra – Aprovado pela 
RCM n.º 11/2002 de 17 de Janeiro, publicada no Diário da República nº 14, Série I-B.   
 
Plano Especial de Ordenamento de Orla Costeira Ovar-Marinha Grande (POOC) – Aprovado 
pela RCM n.º 142/2000, publicada no DR n.º 243 IS-B, de 20 de Outubro. 
 
Plano Especial do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (POAP) – Aprovado pela 
RCM n.º57/2010, publicada no Diário da República n.º 156 IS, de 12 de Agosto. 
 
Plano Especial da Albufeira de S. Domingos (POAAP) – Aprovado pela RCM n.º 39/2009, 
publicada no Diário da República n.º 93 IS, de 14 de Maio. 
 
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Oeste (PROF Oeste) – Aprovado pelo DR n.º 
14/2006, publicado no Diário da República nº 200 IS, de 17 de Outubro. 
 
Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT OVT) – 
Aprovado pela RCM n.º 64-A/2009, publicada no Diário da República nº 151, de 6 de Agosto. 
 
PDM de Alcobaça, ratificado pela RCM n.º 177/97, de 25 de Outubro, suspenso parcialmente 

pela RCM n.º 34/2004, de 20 de Março, rectificado pela Rectificação n.º 2113/2007, de 19 de 

Dezembro, e alterado pelo Aviso n.º 21749/2008, de 12 de Agosto. 

 

PDM de Caldas da Rainha, ratificado pela RCM n.º 101/2002, de 18 de Junho e Medidas 

Preventivas estabelecidas pelo Aviso n.º 1692/2009, de 19 de Janeiro. 

 

PDM da Nazaré ratificado pela RCM n.º 7/97, de 16 de Janeiro, alterada pela Declaração n.º 

168/2002, de 1 de Junho, e Edital n.º 975/2007, de 9 de Novembro.  

POOC Alcobaça – Mafra, Resolução do Conselho de Ministros nº 11/2002 de 17 de Janeiro, 
Diário da República nº 14, Série I-B.   
 
 
LEGISLAÇÃO  

Decreto-Lei n.º 302/90, de 26 de Setembro – estabelece os princípios a que deve obedecer a 

ocupação, uso e transformação do território. 

Decreto-Lei n.º 201/92, de 29 de Setembro – Áreas de jurisdição portuária. Definição das 

competências na faixa costeira. 



 

  
 129 
 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de Janeiro – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de Outubro – Delimitação das Regiões Hidrográficas 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho – Estabelece o regime jurídico da conservação da 

natureza e da biodiversidade. 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, aletrado pelo Decreto_Lei nº 239/2012, de 2 de 

Novembro – Estabelece o Regime Jurídico da REN. 

Lei n.º 58/2005, de29 de Dezembro – Lei da Água. Transpõe para a ordem jurídica nacional a 

Directiva nº 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro. 

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. 

 


	MargaridaNicolau_CAPA
	MargaridaNicolau_2014-07-08_DocFinal

