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Resumo 

 

O presente relatório de estágio enquadra-se no Mestrado em Geografia Física e Ordenamento do 

Território, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, da Universidade de Lisboa e 

tem como objetivo a obtenção do grau de Mestre em Geografia Física e Ordenamento do 

Território.  

O estágio decorreu na Divisão de Sistemas de Suporte à Decisão, da Câmara Municipal de 

Cascais, sob a supervisão do Doutor Carlos Moreira e orientação do Doutor Rui Teixeira tendo 

uma duração de 6 meses. Posteriormente, o relatório foi realizado com a coordenação e 

orientação da Professora Doutora Ana Ramos Pereira
(1) 

e pelo Professor Doutor Jorge 

Trindade
(2)

. 

O estágio e o respetivo relatório pretenderam analisar e cartografar a dinâmica de arribas no 

concelho de Cascais e consequentemente determinar uma faixa de salvaguarda para o seu litoral 

com recurso a modelação territorial e Sistemas de Informação Geográfica, conjugados com a 

observação das fotografias oblíquas disponibilizadas pela Câmara Municipal de Cascais no seu 

site oficial através da aplicação GeoCascais. Na sequência da investigação realizada foi possível 

elaborar propostas de painéis informativos a afixar nas proximidades da linha de costa ao longo 

da área de estudo. A informação prestada nos painéis pretende auxiliar o trabalho realizado pela 

Proteção Civil, indicando as áreas de maior perigo ao longo do litoral, ora provenientes dos 

galgamentos oceânicos em casos de tempestades extremas ou resultante dos processos erosivos 

existentes. 

O presente relatório será composto por 6 capítulos. No primeiro serão abordados o tema e os 

objetivos, onde será também mencionado o estado de arte. Seguidamente far-se-á o 

enquadramento legislativo, onde foi abordada a legislação considerada relevante para o tema 

analisado. No capítulo 3 é delimitada a área de estudo e feita a sua caracterização física. O 

capítulo 4 diz respeito às fontes de informação e às metodologias utilizadas. No capítulo 5 são 

apresentados os resultados e, por fim, no sexto e último capitulo, serão discutidas as conclusões 

que foram retiradas do presente relatório. 

Deste relatório de estágio fazem ainda parte 6 painéis informativos (em anexo D) que pretendem 

constituir um alerta à população dos locais perigosos e dos tipos e perigos existentes na área de 

estudo. 

Palavras-chave: Faixa de salvaguarda, sistemas litorais, processos de evolução das arribas, faixa 

terrestre de proteção costeira, POOC. 
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Abstract 

 

The following internship report is part of the masters in Physical Geography and Management 

of the Institute of Geography and Spatial Planning which completion will grant me the degree of 

master in Physical Geography. The internship took place in the decision support systems 

division of the Cascais city hall, under the supervision of Dr. Carlos Moreira and guidance of 

Dr. Rui Teixeira for a períod of six months. Subsequently the report was conducted with the 

coordination and guidance of professor Ana Ramos Pereira
(3) 

and professor Jorge Trindade
(4)

.  

The internship and the respective report sought to analyze and map the dynamics of cliffs in 

Cascais and consequently to determine a safeguard strip to its coastline using the territorial 

modeling and geographic information systems, combined with the observation of oblique 

photos provided by Cascais` city hall on its official website by GeoCascais app. As a result of 

the research it was possible to draw up proposals for information panels to be displayed near the 

shoreline along the studied area. The information provided on the panels intended to assist the 

work of the civil defense indicating the areas of greatest danger along the coastline, due to 

ocean overflow caused by extreme storms or as a result of already existing erosion. 

This report will consist of six chapters. The first will address the theme and goals, where it will 

be mentioned the state of art. Far below, the legislation considered relevant to the analyzed 

subject will be accessed. In chapter three the area of study is defined and its physical 

characterization is made. Chapter four relates to information sources and used methodologies. 

Chapter five presents the results and on the sixth, and final chapter, the results will be discussed. 

In this report are also included six information panels (Append D) wishing to serve as a warning 

to the population about the most dangerous places and the different levels of danger existing in 

the area of study.  

 

 

 

 

Keywords: Safeguard range, coastal systems, cliffs´ evolution process, land strip of coastal 

protection, POOC. 
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Capítulo 1 – Tema e Objetivos 

 

A linha da costa europeia apresenta uma extensão de cerca de 89 000 quilómetros e 

aproximadamente de metade da população dos Estados-Membros vive numa faixa de 50 

quilómetros ao longo do litoral (Comissão Europeia, 2001). No caso português, a linha de costa 

tem 1187km, e ao longo do litoral vive mais de metade da população portuguesa (POEM, 

2001). Estes dados levantam naturalmente a questão do bom uso, ou por outras palavras, o uso 

sustentável do litoral, que engloba não só a temática da preservação dos sistemas biofísicos, mas 

também do correto funcionamento das componentes socioeconómicas do sistema litoral. 

A faixa litoral – é aqui considerada como “constituída pelas áreas emersas e submersas (...)” ou 

seja o “espaço direta ou indiretamente condicionado pela dinâmica do mar "(Ramos Pereira, 

2011). Engloba, por isso, várias formas de relevo que traduzem a ação dos agentes 

morfogenéticos que atuam no litoral ao longo do tempo, não só marinhos e eólicos mas também 

continentais, em especial na dependência da água. Para além dos processos marinhos, eólicos e 

dos processos hídricos continentais (elementos forçadores da dinâmica litoral), a variedade dos 

sistemas litorais radica nos seus vários fatores condicionantes nomeadamente a litologia, a 

estrutura, a exposição da faixa costeira aos elementos forçadores dominantes, a morfologia da 

área de análise e a latitude a que se encontra a faixa litoral analisada. Desse modo, é possível 

observar uma grande variedade de sistemas litorais no planeta, mais ou menos complexos, como 

o caso das arribas, praias, dunas, estuários, deltas e sistemas de barreira. 

O litoral constitui, por isso, um desafio em termos de gestão integrada de recursos, ocupação e 

atividades, e de minimização de perigos para pessoas e bens. Vários fatores têm contribuído 

para que nas últimas décadas se agravassem algumas situações de declarada erosão costeira no 

litoral português, colocando pessoas e bens em perigo. Nos últimos anos toda costa portuguesa 

tem sido bastante fustigada pelos temporais. Vários ocorreram no inverno de 2014. O primeiro, 

denominado Hércules, ocorreu no início do ano, com ondas que atingiram uma altura máxima 

de mais de 17 metros registados na bóia de Sines do Instituto Hidrográfico (Fig. 1), 

surpreendendo curiosos, que pretendiam observar estas vagas enormes o mais próximo possível 

da linha de costa. Estas ondas galgaram pontões, muros, estradas, restaurantes, como aconteceu 

no Porto, Matosinhos, Carcavelos, Caparica e Carvoeiro. 
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Figura 1 - Altura significativa da onda na bóia ondógrafo de Sines, de acordo com o Instituto Hidrográfico. 

Alguns destes incidentes ocorrem devido a ordenamento deficiente da faixa costeira, pelo fato 

de não existirem delimitações de faixas que indiquem áreas sujeitas aos fenómenos marinhos 

extremos (galgamentos e inundação) e erosivos no litoral face à ocupação humana existente 

(faixa de salvaguarda - faixa paralela ao litoral) ou se encontram “desadequadas” à realidade do 

litoral em questão, devido à marcação rígida de uma faixa de proteção segundo as leis em vigor. 

Com efeito, segundo o artigo 8º do Decreto Lei n º 159/2012, a faixa de proteção é denominada 

por zona terrestre de proteção, a qual é composta por “uma faixa, medida na horizontal, com 

uma largura de 500 m, contados a partir da linha que limita a margem das águas do mar, 

podendo ser ajustada para uma largura máxima de 1000 m quando se justifique acautelar a 

integração de sistemas biofísicos fundamentais no contexto territorial objeto do plano.” Ora esta 

faixa adequa-se a ordenamento a longo prazo, mas não fornece à proteção civil municipal as 

faixas que devem ser encerradas ao público quando ocorrem estes fenómenos extremos. Pelas 

razões apontadas, distinguir-se-á a faixa terrestre de proteção costeira, segundo a legislação 

em vigor, da faixa de salvaguarda, cuja largura dependerá da magnitude dos fenómenos 

marinhos extremos, mas também dos tipos de sistemas litorais presentes. 

Podemos então considerar que os galgamentos são um transbordo do mar na sequência de 

temporais, geradores de erosão e/ou inundação, podendo pôr em perigo o equilíbrio dos 

sistemas litorais, das estruturas aí presentes, ou mesmo pondo em perigo as pessoas. 
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A faixa terrestre de proteção costeira engloba a faixa de salvaguarda, a qual corresponde às 

áreas inundadas pelas águas do mar durante temporais, à área atingida pelo espraio
(5)

das 

ondas de tempestade e por fim ao galgamento de elementos morfológicos naturais e 

estruturas existentes na orla costeira. A faixa de salvaguarda pretenderá delimitar uma área 

de proteção/segurança de pessoas e bens, direta ou indiretamente comandados por fenómenos 

marinhos extremos, englobando os galgamentos oceânicos e/ou inundações ou os movimentos 

de vertente. Como será constatado mais à frente, a delimitação desta faixa dependerá do tipo de 

sistema litoral. Esta faixa é constituída por uma área emersa da faixa costeira, muitas vezes 

fustigada pela ação do mar, pelo rebentamento das ondas de encontro às arribas e respetivos 

respingos que podem atingir dezenas de metros para o interior.  

Não se pode também deixar de referir o desconhecimento do público em geral destes fenómenos 

e dos perigos que eles acarretam. Nesse sentido é necessário compreender o litoral bem como os 

seus sistemas e, em especial, a sua dinâmica, essencialmente comandada pela dinâmica marinha. 

Torna-se, por isso, imperioso fornecer à população as informações indispensáveis para que estas 

não frequentem áreas perigosas. Esse papel deverá ser acometido às autarquias e à Agência 

Portuguesa do Ambiente, que tutela o litoral. 

A área de análise neste relatório diz respeito a uma plataforma litoral (15% da área continental 

do OVT, de acordo com PROT-OVL (2008)), que é uma área plana mais ou menos entalhada 

pela rede hidrográfica, que se estende até ao topo das arribas. A plataforma litoral é um 

aplanamento costeiro herdado,  inclinada suavemente (geralmente menos que 2º) para o mar. No 

concelho de Cascais (Fig. 2), a plataforma litoral designa-se por Plataforma de Cascais e a sua 

génese e posição atual prende-se com a erosão marinha e o levantamento tectónico a que está 

sujeita, por influência da Serra de Sintra (Ramos-Pereira, 2003). Esta forma de relevo poligénica 

terá estado sujeita a regimes alternadamente marinhos e continentais, decorrentes de variações 

no nível do mar, verificadas no decurso do Pliocénico final e do Quaternário (PROT-OVL, 

2008), para além do levantamento tectónico. 

 

 

 

 

 

                                                           
(5)

Designa-se por espraio a cota máxima atingida por uma onda marítima, ao interagir com uma praia ou 

estrutura costeira. A cota é medida na vertical e tem por referência o nível médio do mar nesse momento.  



4 
 

 

 

 

Figura 2 - Área de estudo 

Na plataforma de Cascais é possível observar 4 tipos de sistemas litorais: as arribas, as rampas, 

as praias e por fim as dunas que não serão abordadas no trabalho. 

(i) Arribas 

Moreira (1984) define arriba como uma forma de vertente costeira, abrupta ou com declive forte 

(15
o
 a 90

o
), em regra geral talhada em rochas coerentes, pela ação dos agentes marinhos (ondas 

e correntes), ou pela ação conjunta de agentes morfogénicos marinhos, continentais e 

biológicos. Já Ramos-Pereira (1987) define arriba propriamente dita, a que se encontra 

diretamente condicionada pela ação do mar e tem um declive superior ou igual a 45
o
. Gunther e 

Thiel (2009) definem arribas (seacliff) como superfícies irregulares geralmente elevadas, cuja 

observação direta é frequentemente difícil ou quase impossível. São geralmente formadas por 

alternâncias de rocha e muitas vezes com diferentes tipos de dureza.  

Todos os autores são unânimes em considerá-las degraus litorais, de declive acentuado, 

modelados pelo mar. Podem, contudo apresentar variantes, que permitem adjetivar as arribas. 

Por exemplo, as arribas cuja base se encontra permanentemente submersa, designam-se por 

arribas mergulhantes, de acordo com Sunamura (1992). Neves (2004) considera também como 

um tipo de arriba específico aquela que tem a base coberta por blocos, na faixa entre-marés. 

Esta distinção justifica-se, porque os blocos podem funcionar como protetor da base da arriba, 

mas também podem atuar como elementos capazes de desencadear erosão por ocasiões de 

temporais. 

Ramos Pereira (1998) menciona também outro subtipo de sistema de arriba: o sistema arriba- 

plataforma de sopé. Esta é caracterizada por possuir uma superfície rochosa sub-horizontal ou 

Cascais 
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com fraco declive, situada na base da arriba, e talhada por ação direta da ondulação ou por 

processos físicos, químicos e/ou biológicos ligados à presença da água do mar.  

(ii) Rampas 

Outro tipo de sistema observado são as rampas. Estas são associadas muitas vezes à plataforma 

litoral, ou seja, passa-se suavemente, sem desnível sensível, da plataforma litoral para a rampa e 

desta para o mar. Andrade et al. (2011) define “rampa” como faixa sub-paralela ao litoral, de 

relevo muito esbatido que desce muito suavemente em direção ao mar, com declive regular e 

pouco acentuado (3 a 4%). 

(iii) Praias 

Foram ainda observadas várias praias ao longo da costa, como o caso da praia da Crismina, do 

Guincho ou do Abano. Entende-se por praia a acumulação de sedimentos litorais não 

consolidados (geralmente areia ou cascalho) relacionada com os processos da dinâmica marinha 

no litoral (Julião et al., 2009). Já o INAG, em 2010, define praia como “faixa de terreno 

contígua às águas do mar, formado por acumulação de sedimentos não consolidados, geralmente 

de areia ou cascalho, com superfície quase plana e com vegetação nula ou escassa, e em cuja 

delimitação se deve considerar a área compreendida entre a linha representativa da profundidade 

de fecho para o regime da ondulação no respetivo setor de costa e a linha que delimita a 

atividade do espraio das ondas ou de galgamento durante episódio de temporal” (Despacho 

12/2010). 

O presente trabalho pretende contribuir para uma valorização segura do litoral oeste do 

concelho de Cascais, através do fornecimento de informação à população visitante dos 

potenciais perigos que o litoral comporta. 

Neste estudo foram definidos objetivos gerais e específicos (Fig. 3), tendo sempre em conta a 

dinâmica do litoral de modo a determinar uma faixa de salvaguarda, ao longo da faixa costeira 

da área de estudo. São quatro os objetivos gerais: 

1) Classificação e delimitação dos sistemas litorais 

2) Zonamento dos processos de evolução das arribas, rampas e praias 

3) Avaliação da faixa de salvaguarda associada à dinâmica de arribas, rampas e das praias 

4) Criação de painéis informativos  
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Definidos os sistemas, de modo a 

atingir os restantes objetivos, foi 

necessário estabelecer objetivos 

específicos: 

a) Inventariação e tipologia de 

arribas, rampas e praias 

b) Avaliação do papel dos 

fatores condicionantes 

(litologia, estrutura, 

morfologia e exposição) 

c) Avaliação do papel dos 

elementos forçadores (ondas 

e marés) e avaliação da faixa 

de inundação  

d) Zonamento de faixas de 

salvaguarda 

e) Avaliação dos elementos 

expostos (construções, infra-

estruturas, estradas e 

caminhos pedonais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação dos elementos expostos 

(construções, infra-estruturas, 

estradas e caminhos pedonais)

Zonamento de faixas de 

salvaguarda

Classificação e delimitação 

dos sistemas

Zonamento dos processos 

de evolução das arribas, 

rampas e praias

Criação de painéis 

informativos 

Avaliação da faixa de 

salvaguarda associada à 

dinâmica de arribas, 

rampas e das praias

Inventariação e tipologia de arribas, 

rampas e praias

Avaliação do papel dos factores 

condicionantes (litologia, estrututa, 

morfologia e exposição)

 Avaliação do papel dos elementos 

forçadores (ondas e marés) e 

avaliação da faixa de inundação

Figura 3 - Esquemas dos objetivos gerais e específicos 
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Capítulo 2 – Enquadramento legislativo 

 

O espaço litoral, seu uso e ocupação, ou por outras palavras o ordenamento do espaço litoral é 

objeto de um corpo legislativo que importa aqui referir e que diz diretamente respeito à área em 

análise.  

Entre os vários regimes jurídicos, destacam-se: 

 Decreto-Lei n.º 142/2008 de 24 de Julho, regime jurídico da conservação da natureza e da 

biodiversidade (RJCNB) que cria a Rede Fundamental de Conservação da Natureza. Nessa 

Rede inclui-se o sistema nacional de áreas protegidas e as áreas de continuidade entre elas e 

que inclui o DPH, a REN e a RAN; 

 O Decreto-Lei n.º 159/2012 de 24 de Julho, alusivo ao Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira, ou POOC; 

 A Declaração de Retificação n.º 71/2012 de 30 de Novembro de 2012, referente à Reserva 

Ecológica Nacional (REN); 

 O Decreto-Lei n.º 115/2010 de 22 de Outubro, relativo ao quadro para a avaliação e gestão 

dos riscos de inundações; 

 Lei n.º 34/2014 de 19 de Junho referente à segunda alteração à Lei nº 54/2005, de 15 de 

Novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos. 

A Reserva Ecológica Nacional (REN), inicialmente criada em 1983, pelo Decreto-Lei n.º 

321/83, de 5 de Julho, teve como objetivo “salvaguardar, em determinadas áreas, a estrutura 

biofísica necessária para que se pudesse realizar a exploração dos recursos e a utilização do 

território sem que fossem degradadas determinadas circunstâncias e capacidades de que 

dependessem a estabilidade e fertilidade das regiões, bem como a permanência de muitos dos 

seus valores económicos, sociais e culturais.” 

Em 1990, através do Decreto-Lei 93/90 de 19 de Março, a REN foi definida como uma 

“estrutura biofísica básica e diversificada que, através do condicionamento à utilização de áreas 

com características ecológicas específicas, garantindo a proteção de ecossistemas e a 

permanência e intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento 

equilibrado das atividades humanas”, enquadrando-se as zonas costeiras e ribeirinhas, as águas 

interiores, as áreas de infiltração máxima e zonas declivosas. 

É importante ainda mencionar que no Anexo I do Decreto-Lei 93/90 de 19 de Março, apesar de 

a REN contemplar as zonas costeiras, e definir quais os sistemas litorais que abrange, nunca são 

mencionadas as zonas ameaçadas pelo mar, nomeadamente os galgamentos oceânicos e/ou 

inundações. Aliás, esta última apenas é mencionada na temática respeitante aos leitos de cursos 

de água. 

Outra temática que não foi contemplada de forma concreta, foram as arribas, nas áreas de risco 

de erosão. No Anexo I, referente às áreas a integrar na REN, são consideradas as zonas 
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declivosas, nomeadamente as áreas com riscos de erosão (áreas que, devido às suas 

características de solo e subsolo, declive e dimensão da vertente e outros fatores suscetíveis de 

serem alterados, tais como o coberto vegetal e práticas culturais, estão sujeitas à perda de solo, 

deslizamentos ou quebra de blocos) e as escarpas (vertente rochosa com declive superior a 45º), 

contudo nunca são mencionadas as arribas.  

Porém, “a necessidade de rever o regime da REN, com vista ao seu aperfeiçoamento tendo por 

base a avaliação da experiência adquirida, volvidos mais de 20 anos desde a sua criação, 

suscitou a possibilidade de viabilizar usos e ações que, por reconhecidamente não colocarem em 

causa a permanência dos recursos, valores e processos ecológicos que a REN pretende 

preservar, podem e devem existir nestas áreas. Esta revisão foi realizada através do Decreto-Lei 

n.º 180/2006 de 6 de Setembro, onde foram então identificados um conjunto de usos e ações que 

podiam ser admitidos (anexo IV, Fig. 4), dado que não prejudicam o equilíbrio ecológico das 

áreas afetas à REN, definindo-se, para cada caso, as regras para a sua realização” - Decreto-Lei 

n.º 180/2006 de 6 de Setembro. 

 

 
Figura 4 - Anexo IV do Decreto-Lei 180/2006 de 6 de Setembro 
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“A manutenção e a viabilização dos usos e ações referidos nos anexos deste Decreto-Lei 

dependeram sempre da sua conformidade ou compatibilidade, consoante os casos, com os 

instrumentos de gestão territorial (IGT) aplicáveis, o que significa que cabe aos municípios, no 

âmbito do planeamento municipal, uma responsabilidade importante na definição das ações 

insuscetíveis de prejudicar o equilíbrio ecológico da REN” - Decreto-Lei n.º 180/2006 de 6 de 

Setembro 

Em 2008, ocorreram alterações realizadas ao Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, 

relativos à identificação de usos e ações considerados compatíveis com as funções da REN e 

onde foi realizada uma revisão mais profunda e global do regime jurídico. Através dessa 

revisão, foi elaborado um novo documento, o Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto, onde 

pela primeira vez é mencionada a necessidade de articulação com outros regimes jurídicos, de 

modo a clarificar e reforçar a articulação com a disciplina jurídica de outros instrumentos 

relevantes. O presente decreto-lei pretendeu também clarificar e objetivar as tipologias de áreas 

integradas na REN, estabelecendo os critérios para a sua delimitação, assinalando as respetivas 

funções e identificando os usos e as ações que nelas são admitidos. Este pretendeu ainda que a 

sua delimitação ocorresse em dois níveis:  

 O nível estratégico, concretizado através das orientações estratégicas de âmbito nacional e 

regional (Comissão Nacional da REN e CDR, em colaboração com as administrações das 

regiões hidrográficas (entretanto extintas)); 

 O nível operativo, traduzido na elaboração a nível municipal de propostas de cartas de 

delimitação das áreas de REN, com a indicação dos valores e riscos que justificam a sua 

integração. 

Nesse sentido foi pretendido através este decreto-lei “proteger os recursos naturais, água e solo, 

bem como salvaguardar sistemas e processos biofísicos associados ao litoral e ao ciclo 

hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços ambientais indispensáveis ao 

desenvolvimento das atividades humanas” e ainda “prevenir e reduzir os efeitos da degradação 

da recarga de aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e 

de movimentos de massa em vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações 

climáticas e acautelando a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens” (Lei n.º 

166/2008 de 22 de Agosto). 

Assim a REN abrange várias áreas ao longo da faixa litoral, como são os casos:  

 Da área de proteção do litoral que corresponde a uma faixa marítima de proteção costeira 

(DPH), onde são integradas as praias, ilhéus e rochedos emersos no mar, as dunas costeiras 

e dunas fósseis, as arribas e respetivas faixas de proteção e a faixa terrestre de proteção 

costeira.  

 Das áreas de prevenção dos riscos naturais como são o caso das zonas ameaçadas pelo mar 

(ZAM) e das áreas de instabilidade de vertentes, onde as arribas se enquadram. 
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Porém, a REN encontrava-se em muitas situações sobreposta a outros regimes jurídicos em 

vigor, no que respeita à salvaguarda de recursos, valores e riscos naturais, no qual era frequente 

aplicar-se regimes de proteção com orientações contraditórias, criando dificuldades excessivas 

no relacionamento institucional entre os vários serviços da administração e os particulares.  

De modo a combater essas incompatibilidades anteriormente referidas, foi publicada a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012 e posteriormente com a Declaração de 

Retificação n.º 71/2012, onde foram elaboradas orientações estratégicas para a delimitação da 

REN, da qual resulta um processo técnico amplo e partilhado entre a Comissão Nacional da 

REN, a Autoridade Nacional da Água, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional e as extintas administrações das regiões hidrográficas, em articulação com os 

municípios, contando ainda com a participação de especialistas com experiência científica 

relevante nestes domínios. 

Perante o atual regime jurídico, “as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional 

compreendem as diretrizes e os critérios para a delimitação das áreas integradas na REN a nível 

municipal e são acompanhadas pelo esquema nacional de referência, que consiste na 

representação gráfica das principais componentes de proteção dos sistemas e processos 

biofísicos, dos valores a salvaguardar e dos riscos a prevenir”, permitindo uma “articulação com 

os instrumentos de política e estratégias relevantes, nacionais e comunitários”, evitando 

“delimitações com a mesma finalidade e, por outro, contribuir para a economia de meios na 

ação administrativa e para a simplificação e coerência dos vários procedimentos que são 

desenvolvidos nesse âmbito” (Declaração de Retificação n.º 71/2012).   

Visitada a evolução da REN, é necessário compreender os procedimentos atuais da sua 

delimitação. Desse modo foram elaborados critérios de acordo com as áreas de proteção do 

litoral e com áreas de prevenção dos riscos naturais já mencionadas anteriormente. 

Assim sendo, as áreas de proteção do litoral são delimitadas da seguinte forma: 

 Faixa marítima de proteção costeira: 

Delimitada inferiormente pela batimétrica dos 30 m (referida ao Zero Hidrográfico) e com 

limite superior a coincidir com o leito das águas do mar que é limitado superiormente pela linha 

de máxima preia-mar de águas vivas equinociais (LMPMAVE)
 (6)

: 

a. Em praias limitadas por dunas, a LMPMAVE coincide com a base da duna frontal; 

b. Em praias limitadas por arribas, a LMPMAVE coincide com a base da arriba; 

c. Em barreiras arenosas, a LMPMAVE coincide com a base da duna frontal; 

                                                           
(6)

De acordo com o disposto no despacho n.º 12/2010, de 25 de Janeiro, do presidente do à data Instituto 

da Água (INAG), que pode ser consultado no sítio da Agência Portuguesa de Ambiente, I. P. 
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d. Em arribas diretamente confinantes com o mar [arriba mergulhante], a LMPMAVE coincide 

com a base da arriba emersa; 

e. Em contextos com obras de defesa costeira ou marítimo-portuárias a LMPMAVE coincide 

com a base da estrutura artificial; 

 Praias 

O limite inferior da praia corresponde à profundidade de fecho que é determinada segundo o 

critério de Hallermeier (1981) em função da altura da onda excedida, em média, 12 horas por 

ano. Nos casos em que a natureza dos fundos seja rochosa, a linha que materializa a 

profundidade de fecho pode sofrer translação para terra até encontrar substrato arenoso. 

Enquanto não existir informação oceanográfica que possibilite a aplicação destes critérios, 

utiliza-se provisoriamente a batimétrica dos 16 m (referida ao Zero Hidrográfico).Os limites 

laterais das praias são definidos pelas ortogonais à orientação média da linha de costa nos 

extremos da faixa emersa de areia ou cascalho, em situação de máximo enchimento sedimentar. 

O limite superior da praia coincide com a linha de máxima preia-mar de águas vivas equinociais 

(LMPMAVE)
(6)

:  

 Em praias limitadas por dunas, a LMPMAVE coincide com a base da duna frontal; 

 Em praias limitadas por arribas, a LMPMAVE coincide com a base da arriba
(7)

. 

 

 Ilhéus e rochedos emersos no mar 

Os ilhéus e rochedos emersos no mar correspondem às áreas emersas limitadas pela linha de 

máxima baixa-mar de águas vivas equinociais (LMBMAVE) que, para efeitos de delimitação da 

REN, se faz corresponder ao Zero Hidrográfico. 

Na delimitação desta tipologia consideram-se também os ilhéus e rochedos cuja origem 

dominante resultou da subida do nível do mar durante o Holocénico. 

 Arribas e respetivas faixas de proteção 

“Considera-se como arriba todo o conjunto compreendido entre a base (não incluindo os 

depósitos de base ou de sopé) e a crista ou rebordo superior da arriba. O rebordo superior da 

arriba corresponde à linha materializada pela rotura de declive que marca a transição entre a 

parte superior da fachada exposta, com declive acentuado (geralmente superior a 100 

%)”(Declaração de Retificação n.º 71/2012). 

A ilustração prática dos critérios de delimitação do rebordo superior da arriba é realizada de 

acordo com a Fig.5.   

 

                                                           
(7)

Dunas costeiras e dunas fósseis fazem parte da REN, contudo devido ao facto de terem sido incluídas 

no trabalho, os procedimentos atuais par aa sua delimitação não serão referidos no relatório. 
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Figura 5 - Critérios de demarcação da crista de arribas (Despacho n.º 12/2010, de 25 de Janeiro). 
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Tendo em conta que, na área em análise, apenas se observam arribas de evolução lenta, a 

delimitação das faixas de proteção das arribas é realizada de acordo com os seguintes 

procedimentos metodológicos: 

 Inventário sistemático de instabilidades ocorridas nas arribas no último meio século com 

determinação da tipologia e dimensões (recuo local máximo da crista e área horizontal 

perdida ao nível da crista), por análise comparada de fotografias aéreas antigas (anos 40 ou 

50 do século XX) e recentes, por métodos fotogramétricos ou outros simplificados com 

rigor adequado ao fim em vista, devidamente validado com trabalho de campo; 

 Inventário de instabilidades de grande dimensão ocorridas antes das fotografias aéreas mais 

antigas utilizadas, por análise de fotografias aéreas ou ortofotomapas, validado com trabalho 

de campo; 

Caso se observem arribas “em terrenos calcários com morfologia cársica, a faixa de proteção 

estende-se para o interior de forma a incluir as formas do exocarso expostas (lapiás, dolinas, 

algares) e uma faixa de terreno envolvente com largura mínima de 10 m”. “A delimitação das 

faixas de proteção de arribas a partir da base deve considerar a faixa que se ajuste à tipologia 

predominante das instabilidades e à natureza do maciço rochoso ou terroso que compõe as 

arribas, adotando-se a largura de faixa igual à altura da arriba adjacente para instabilidades do 

tipo escorregamento [deslizamento] planar ou rotacional, 1,5 vezes a altura da arriba para 

desabamentos e 2 vezes a altura da arriba para tombamentos ou balançamentos” (Declaração de 

Retificação n.º 71/2012). 

 Faixa terrestre de proteção costeira 

A faixa terrestre de proteção costeira é delimitada pela LMPMAVE nos troços de litoral em que 

não existam nem dunas nem arribas, ou seja, onde esta linha de referência confina, para o lado 

de terra, com planícies aluviais, litoral rochoso baixo ou terrenos com declive, morfologia e 

composição variáveis, cuja evolução não dependa diretamente das ações marinhas. 

Na delimitação da faixa terrestre de proteção costeira considera-se a faixa onde se inclui a 

margem do mar, medida a partir da linha que limita o leito das águas do mar para o interior, 

com a largura adequada à proteção eficaz da zona costeira e à prevenção de inundações e 

galgamentos costeiros, a definir com base em informação geomorfológica, topográfica, 

meteorológica e oceanográfica. 

Para a delimitação desta faixa considera-se a aplicação de um critério baseado no efeito 

combinado de pelo menos quatro componentes: a cota do nível médio do mar, a elevação da 

maré astronómica, a sobre-elevação meteorológica e o espraio da onda. Nos casos em que já 

tenham sido estabelecidas pela Autoridade Nacional da Água as LMPMAVE e a Linha Limite 

do Leito das Águas do Mar, deve ser considerada esta informação. 

Relativamente às áreas de prevenção de riscos naturais, são delimitadas da seguinte forma: 
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 Zonas adjacentes 

“As zonas adjacentes correspondem às classificadas por ato regulamentar 

As zonas adjacentes são consideradas para efeito de delimitação da REN até serem atualizadas 

por zonas ameaçadas pelas cheias validadas pela entidade competente” (Declaração de 

Retificação n.º 71/2012). 

 Zonas ameaçadas pelo mar 

“As zonas ameaçadas pelo mar compreendem as áreas suscetíveis de serem inundadas por 

galgamento oceânico, incluindo os locais com indícios e/ou registos de galgamentos durante 

episódios de temporal. 

A delimitação destas zonas corresponde ao efeito combinado de quatro componentes: a cota do 

nível médio do mar, a elevação da maré astronómica, a sobre-elevação meteorológica e o 

espraio da onda. 

A influência de cada componente é determinada preferencialmente à escala do litoral do 

concelho, por processamento da informação maregráfica, astronómica, meteorológica e 

oceanográfica apropriada, apoiado por informação científica e técnica disponível e 

confirmações de terreno. O espraio das ondas é calculado através de modelos calibrados 

baseados na altura da onda ao largo e na morfologia do litoral.  

O limite inferior das zonas ameaçadas pelo mar corresponde à linha de máxima preia-mar de 

águas vivas equinociais (LMPMAVE).  

Nos casos em que já tenham sido estabelecidas pela Autoridade Nacional da Água as 

LMPMAVE e a Linha Limite do Leito das Águas do Mar, deve ser considerada esta 

informação” (Declaração de Retificação n.º 71/2012). 

 Áreas de instabilidade de vertentes 

“A delimitação das áreas suscetíveis à instabilidade de vertentes baseia-se na avaliação da 

suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa em vertentes ao nível municipal e deve ser 

efetuada nas escalas de 1:10000 ou 1:25000”. Esta deve obedecer a uma inventariação, 

determinação da tipologia e análise dos movimentos de vertente, verificados no território, 

recorrendo à análise de fotografia aérea e ortofotomapas, devidamente validada por um trabalho 

de campo. A avaliação da suscetibilidade deve ser efetuada de modo individualizado para cada 

tipo de movimento de vertente que tenha incidência relevante no concelho, só sendo aceite o 

eventual tratamento conjunto quando se demonstre que a análise não resulta distorcida por essa 

opção. As escarpas naturais são delimitadas e incluídas na REN enquanto áreas de instabilidade 

de vertentes.  
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Nesta delimitação incluem-se faixas de proteção a partir do rebordo superior e da base, cada 

uma das quais com largura determinada em função da geodinâmica e dimensão da escarpa e do 

interesse cénico e geológico do local, a qual deve ser, no mínimo, igual à altura do desnível 

entre a crista e o sopé”(Declaração de Retificação n.º 71/2012). 

Relativamente à delimitação da REN observada no concelho de Cascais, esta é datada de 1997 

(Fig. 6), tendo em conta que o Plano Diretor Municipal de Cascais referente ao ano 2007 ainda 

não foi aprovado, ou seja “consideram-se integradas na REN todas as áreas como tal 

identificadas na carta de condicionantes, assinaladas de acordo com o prescrito no respetivo 

regime legal, que ficarão sujeitas ao regime do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, alterado 

pelos Decretos-Leis n.º 213/92, de 12 de Outubro, 316/90, de 13 de Outubro, e 79/95, de 20 de 

Abril” e ainda “as áreas que, embora integradas na REN, se inscrevam dentro dos limites 

estabelecidos do Parque Natural de Sintra-Cascais ficam sujeitas ao regime específico traduzido 

nos respetivos Regulamento e Plano de Ordenamento, publicados no Decreto Regulamentar n.º 

9/94, de 11 de Março” (Resolução do Conselho de Ministros nº 96/97 de 19 de Junho). Como se 

pode observar na Fig. 6 a delimitação da REN foi apenas realizada de forma a indicar as áreas 

integradas na REN. 

 

 

Figura 6 - Delimitação da REN no Concelho de Cascais 

 (Resolução do Conselho de Ministros nº 96/97 de 19 de Junho) 

 

O POOC, através do Decreto-Lei n.º 159/2012 de 24 de Julho, pretende “promover a utilização 

regulada e racional da orla costeira, numa ótica de coexistência de usos e atividades diversas” 
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Deseja ainda: estabelecer regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais, bem como o 

regime de gestão sustentável do território da orla costeira; potenciar um desenvolvimento 

sustentável da zona costeira através de uma abordagem prospetiva, dinâmica e adaptativa que 

fomente a sua competitividade enquanto espaço produtivo, gerador de riqueza e de emprego; 

compatibilizar os diferentes usos e atividades específicos da orla costeira, visando potenciar a 

utilização dos recursos próprios desta área com respeito pela capacidade de carga dos sistemas 

naturais e o respetivo saneamento básico; promover a requalificação dos recursos hídricos, 

tendo em atenção as conectividades e interdependências entre os meios hídricos interiores e 

costeiros e sistemas naturais associados; valorizar e qualificar as praias, em particular as 

consideradas estratégicas por motivos ambientais e turísticos; classificar e disciplinar o uso das 

praias especificamente vocacionadas para uso balnear; proteger e valorizar os ecossistemas 

marinhos e terrestres, assegurando a conservação da natureza e da biodiversidade; identificar e 

estabelecer regimes para salvaguarda das faixas de risco face aos diversos usos e ocupações, 

numa perspetiva de médio e longo prazo; e por fim garantir a articulação entre os instrumentos 

de gestão territorial, planos e programas de interesse local, regional e nacional, aplicáveis na 

área abrangida pelo POOC. 

Entre os objetivos anteriormente referidos, os POOCs pretendem ainda delimitar faixas 

paralelas ao litoral, denominadas de «Faixas de risco
(8)

», “destinadas à salvaguarda das áreas 

sujeitas aos fenómenos erosivos em litoral de arriba e arenoso face à ocupação humana 

existente, bem como à prevenção desses impactos na evolução global dos sistemas costeiros” – 

Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 159/2012 de 24 de Julho. Essas «Faixas de risco» delimitam áreas, 

denominada por «Áreas de risco» segundo o Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 159/2012 de 24 de 

Julho, nas quais devem, sempre que possível, ser assinaladas como zonas de perigo ou zonas 

interditas, correspondendo: 

a. Em litoral de arriba, às áreas existentes na base e no topo das arribas com evidências 

localizadas e potencial de instabilidade elevados, onde, no curto prazo, é expectável a 

ocorrência de movimento de massa de vertente;  

b. Em litoral baixo e arenoso, às áreas que apresentem suscetibilidade elevada ao galgamento, 

inundação costeira ou a outros fenómenos hidrodinâmicos extremos com perigosidade 

associada; 

De modo a chegar aos objetivos a que se propõem, é necessário estabelecer a sua área de 

intervenção. A “zona terrestre de proteção é composta pela margem das águas do mar e por uma 

faixa, medida na horizontal, com uma largura de 500 m, contados a partir da linha que limita a 

margem das águas do mar, podendo ser ajustada para uma largura máxima de 1000 m quando se 

justifique acautelar a integração de sistemas biofísicos fundamentais no contexto territorial 

                                                           
(8)

 No presente relatório utilizou-se a terminologia referida no Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 159/2012 de 
24 de Julho e na realidade devia designar-se de “faixa de perigo” 
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objeto do plano” (Decreto-Lei n.º 159/2012). Este ajuste pode ocorrer pelo facto de surgir a 

necessidade de “promover a abrangência de unidades territoriais homogéneas em estreita 

dependência com a dinâmica costeira, designadamente sistemas dunares, arribas fósseis, lagunas 

costeiras, estuários, sapais e outras zonas húmidas costeiras”. 

A zona marítima de proteção é estabelecida da seguinte forma: 

a. É a faixa compreendida entre a linha limite do leito das águas do mar e a batimétrica dos 30 

m referenciada ao zero hidrográfico.  

b. A ocupação e o uso da zona marítima de proteção devem ser estabelecidos em função dos 

valores que se pretendem proteger e salvaguardar, em particular das zonas com especial 

interesse para a conservação da natureza e da biodiversidade, bem como da sustentabilidade 

da exploração dos seus recursos. 

c. O POOC deve demarcar, para a zona marítima de proteção, as áreas relativas às atividades 

existentes, previstas ou potenciais. 

d. A definição dos níveis de proteção e respetiva demarcação deve atender aos princípios de 

subsidiariedade e complementaridade como espaço marítimo, suas utilizações e ocupações. 

 

Figura 7 - Limites POOC (Fonte - http://www.apambiente.pt/) 

Analisados os dois instrumentos de ordenamento do território, foi elaborada a Fig. 8 de modo a 

sintetizar os limites de sistemas e das faixas de proteção neles existentes, de acordo com os IGT 

considerados e ainda a faixa elaborada no presente relatório, definida por faixa de salvaguarda. 

http://www.apambiente.pt/
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Figura 8 - Figura síntese dos limites de sistemas e faixas de proteção. Arribas (1) - 1x escorregamento planar 

ou rotacional, 1,5x desabamentos e 2x tombamentos ou balançamentos; Arribas (2) - Resultado do cálculo das 

alíneas a), b), c), d), e e) do Anexo V multiplicado por 2 (terrenos calcários com morfologia cársica, a faixa de 

proteção estende-se para o interior de forma a incluir as formas do exocarso expostas + buffer com largura 

mínima de 10 m; arribas onde ocorram ravinas, a faixa de proteção estende -se para o interior de maneira a 

incluir a totalidade destas formas). 

Pode, assim, mencionar-se que o que denomino como faixa de salvaguarda, corresponde a 

uma faixa contígua à linha de costa, tendo sempre em atenção a dinâmica dos sistemas 

litorais e a dinâmica marinha (denominado no POOC como faixa de “risco”). Esta faixa 

pretende identificar as áreas sujeitas aos fenómenos erosivos em litoral de arriba e arenoso 

face à ocupação humana existente. Assim sendo, esta faixa está integrada na faixa 

terrestre de proteção costeira e engloba as áreas de instabilidade de vertentes enunciadas 

na Declaração de Retificação n.º 71/2012, referente a REN, de modo a englobar a 

totalidade dos sistemas litorais identificados e não apenas uma fração do sistema. É 

importante ainda mencionar que as arribas são um tipo de vertente “especial”, apesar de 

não terem sido englobadas nas áreas de instabilidade de vertentes na Declaração de 

Retificação n.º 71/2012. 
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Capítulo 3 – Área de estudo 

 

 Datado desde 1364, o concelho de 

Cascais, com uma área total de 

97,40km
2
,possui uma linha de costa 

de 24 km (Quadro. 1). 

 Localizado na NUT III de Lisboa e 

Vale do Tejo, encontra-se limitado a Norte pela Serra de Sintra, fazendo fronteira com o 

concelho de Sintra a Sul, a Oeste pelo Oceano Atlântico, e a Este pelo concelho de Oeiras.  

Para alcançar os objetivos mencionados no capitulo 1, foi necessário definir a área de estudo, 

tendo em conta as características físicas e demográficas do concelho. Desse modo, verificou-se 

que a linha de costa, compreendida entre a praia de Carcavelos (limite do concelho a Este) e a 

Guia, se encontra fortemente antropisada, observando-se várias construções ao longo desta linha 

de costa, como o caso dos pontões, muros de sustentação de edifícios (habitações, restaurantes 

ou hotéis) ou a própria estrada marginal que liga Cascais-Lisboa. Perante este cenário decide-se 

excluir esta área, tendo em conta que o que se pretende é analisar sistemas litorais naturais ou 

predominantemente naturais, e não fortemente antropisados como toda esta área.  

Desse modo restou a linha de costa compreendida entre o farol da Guia e o limite do concelho a 

Oeste (a sul da Biscaia). Após ter-se observado atentamente as características desta área, 

verificou-se que seria interessante a sua análise, pelo fato de se inserir numa área de baixa 

densidade de edificação, onde os sistemas e recursos naturais ainda se encontram pouco 

antropisados em comparação com outros locais do concelho, mas que é fortemente utilizada e 

visitada para diversos fins como a praia, pesca, turismo, entre outras finalidades (Fig. 2). 

Restringiu-se à zona terrestre de proteção adotada no artigo 8º do Decreto-Lei n.º 159/2012, ou 

seja até uma largura máxima de 1000 m. Contudo, tendo em conta os objetivos do trabalho, a 

faixa analisada poderá ser menor, caso não se justifique todo esse valor. 

3.1 Geologia 

 

Definida a área de estudo, e apesar da pequena dimensão (11.063.068 m
2
), apresenta uma 

grande diversidade geológica e litológica (Quadro 2). Nesta área, foram observadas rochas do 

Jurássico superior (cerca de 161 Ma.) ao Holocénico (até ao Atual). As mais antigas, 

dominantes, são rochas sedimentares metamorfizadas pela intrusão magmática do Maciço de 

Sintra (MS). 

Quadro 1 - Superfície dos concelhos da Região da Grande 

Lisboa (NUT III) – INE (Fonte: http://www.ine.pt/) 

Localização geográfica 
(NUTS III e respectivos 

concelhos- 2002) 

Superfíci
e (km²)  

Linha de costa 
(km) - medição 

linear 

Sintra 319,23 25 

Cascais 97,40 24 

Oeiras 45,88 9 
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Quadro 2 - Litologia e respetiva reclassificação e área ocupada (m2) 

Litologia Área 
Reclassificação da 

Litologia 
Área 

Aluviões 57912,39 Aluviões 57912,39 

Areias de praia 130304,7 Areias de praia 130304,7 

Complexo Vulcânico de Lisboa 25440,84 Complexo Vulcânico de Lisboa 25440,84 

Depósitos de terraços marinhos 129331,2 
Depósitos de terraços 
marinhos 

129331,2 

Dunas 1714093 Dunas 1714093 

Dunas consolidadas 41158,18 Dunas consolidadas 41158,18 

Filões de rocha alterada e ou não 
identificada 

244029,1 Filões 244029,1 

Formação de Caneças: calcários e 
arenitos 

417714,5 Calcários e arenitos 417714,5 

Formação de Crismina: calcários e 
margas 

156848,1 

Calcários e margas 2026034 

Formação de Farta Pão: calcários e 
margas (inclui o nível com 
Anchispirocyclina lusitanica) 

344696,5 

Formação de Maceira: margas e 
calcários 

584230,5 

Formação de Mem Martins: 
calcários e margas 

571346,7 

Formação de Ramalhão: calcários e 
margas 

368912,7 

Formação de Regatão: arenitos, 
pelitos e dolomitos 

112332,5 Arenitos, pelitos e dolomitos 112332,5 

Formação de Rodízio: pelitos, 
arenitos e conglomerados 

114897 
Pelitos, arenitos e 
conglomerados 

114897 

Formação de S. Pedro: calcários e 
margas 

132347,8 Margas e calcários 132347,8 

Formações de Cabo Raso e de 
Guincho indiferenciadas: calcários 
recifais e calcários com Choffatelas 
e Dasicladáceas 

4028383 Calcários recifais 4028383 

Formações de Serradão e de Guia 
indiferenciadas: calcários, margas e 
arenitos 

196243,2 Calcários, margas e arenitos 196243,2 

Gabro e gabro-diorito 330607,6 Gabro e gabro-diorito 330607,6 

Granito de Sintra 1355375 Granito de Sintra 1355375 

Plano de água 6863,89 Plano de água 6863,89 

Total: 11063068   11063068 

 

 



23 
 

Junto ao MS, observam-se rochas datadas 

do Jurássico Superior, compostas 

predominantemente por calcários e 

margas. É o caso das formações de São 

Pedro, do Ramalhão, Mem Martins e 

Farta Pão. São também observadas 

rochas datadas do Cretácico que 

correspondem a rochas 

predominantemente compostas por 

calcários, margas e arenitos. Esta época 

geológica cobre a maior superfície da 

área de estudo, na qual se observam as 

formações de Caneças, Crismina, 

Macieira, Regatão, Rodizio e Cabo Raso 

e Guincho. 

Datado do Cretácico Superior ao 

Eocénico Inferior (há cerca de 70 M.a), 

são observadas duas áreas basálticas, 

correspondentes a antigas chaminés 

vulcânicas, representando o Complexo 

Vulcânico de Lisboa. Relativamente ao 

MS, este foi instalado entre o Cretácico e 

o Cretácico Superior, ou até mesmo ao 

princípio do Terciário (Alves, 1964), 

onde se pode observar rochas graníticas, 

nomeadamente o Granito de Sintra, o 

gabro e gabro-diorito. 

Sobre o Cretácico são observadas rochas 

sedimentares datadas do Plistocénico, as 

quais correspondem a antigas praias e 

dunas consolidadas. Relativamente as 

antigas praias, estas foram localizadas até 

uma cota máxima de 60 m, entre a 

povoação da Areia, o hipódromo da 

Marinha e o farol da Guia. Trata-se de 

depósitos de areias, às vezes misturadas de argila cinzentas ou avermelhadas, e, também, com 

 

 
Figura 9 - Geologia e Litologia (reclassificada) -Fonte: 

Câmara Municipal de Cascais 
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terra rossa e siltes. Foi ainda observada a duna consolidada dos Oitavos, formando um cabeço 

dissimétrico, mais inclinado para Este. Numa saibreira do seu flanco leste, a duna consolidada, 

com abundantes conchas de Helix, assenta sobre um horizonte pedológico o qual foi datada por 

radiocarbono e forneceu uma idade de cerca de 32 000 anos BP (Moniz C., 1992 em Ramos-

Pereira, 2003). 

Relativamente aos sedimentos datados do Holocénico, foram observadas formações modernas 

que correspondem a areias de praia, areias de dunas, dunas e aluviões. Relativamente às areias 

de praia, estas compõem as praias do Guincho, Crismina e em alguns anos do Abano. As dunas 

desenvolvem-se a entre o farol da Guia e a praia do Guincho. As aluviões observam-se na maior 

parte dos fundos de vale que vêm desembocar no litoral. 

Observam-se numerosos filões, com grande regularidade em toda a faixa litoral, na sua grande 

maioria com orientação próxima de N30ºW, ou seja, sub-paralela à do grande desligamento 

direito da Guia (Fig. 9). 

Muitos destes filões estão associados à ascensão do magma em locais de maior fragilidade 

tectónica, como são o caso das falhas. Kullberg, M. C e Kullberg, J. C. (2000) mencionam que 

os relevos situados a leste da plataforma de Cascais são afetados por falhas cuja orientação 

predominante é NNE-SSW. 

3.2 Geomorfologia 

 

Resultado da ascensão contínua de um 

maciço magmático proveniente de pequena 

profundidade e que se iniciou há cerca de 82 

milhões de anos e perdura ainda, surgiu a 

serra de Sintra/MS. Este ascendeu sob uma 

capa de rochas sedimentares que então existia 

na região, semelhantes às que atualmente 

circundam o referido maciço. A ascensão do 

MS, empolamento das rochas sedimentares 

de cobertura e a sua sucessiva erosão, o 

núcleo do MS, composto por rochas 

magmáticas, foi ficando progressivamente a 

descoberto, adquirindo a forma de um doma 

(Ramos-Pereira, data 2003). Na sua periferia, 

observa-se um sinclinal anelar, muito bem 

definido a sul e leste, composto por rochas 
Figura 10 - Modelo Digital de Terreno 
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sedimentares que se dispõem numa série monoclinal, com uma inclinação máxima de 60º junto 

ao MS, e que por sua vez vai decrescendo ate atingir um valor entre os 2º e o 4º junto ao Cabo 

Raso (Ramalho et al. (1981).  

Este sinclinal anelar e a série monoclinal foram arrasados e a forma resultante desse 

arrasamento constitui a plataforma de Cascais 

 

Figura 11 - A Serra de Sintra entre as plataformas de São João das Lampas e de cascais, com esboço da 

disposição das rochas (Ribeiro, O. 1940, em Ramos-Pereira, 2003) 

A Plataforma de Cascais possui vários níveis altimétricos: os níveis altos da Plataforma de 

Cascais, compreendidos entre a cota dos 60 m e a base da serra; e restante plataforma, 

compreendida entre os 0 m e os 60 m, onde ainda se observam vestígios de praias. Nesta área da 

plataforma, são observadas rochas calcárias carsificadas, que possuem numerosos buracos de 

dimensão e formas variadas, no interior dos quais existe muitas vezes cascalheiras e areias de 

duna. 

A plataforma é dissecada por linhas de água, que aproveitam as falhas existentes, sendo que na 

sua maioria não passam de ribeiras sazonais. A foz das linhas de água principais está 

diretamente relacionada com algumas das praias existentes no concelho. 

3.3Marés e nível do mar 

 

No litoral de Portugal Continental, as marés são do tipo semi-diurno, com uma amplitude média 

de cerca de 2,80 m em maré viva e 1,37 m em maré morta, medidos a partir do ZH - Taborda et 

al. (2010). 

Taborda et al (2010), através dos resultados produzidos pela análise harmónica da maré na 

estação maregráfica de Cascais, entre 1990 e 2000, caracterizou o regime de marés e 

identificaram um máximo de elevação do plano de água devido a forçamento astronómico de 

4,03 m acima do zero hidrográfico (ZH ‐ 2,08 m abaixo do nível médio de 1938) (Quadro 3), 

valor que foi utilizado para caracterizar o litoral do concelho de Cascais. Contudo de modo a 

compatibilizar os dados fornecidos por Taborda et al. (2010) (dados referentes ao Zero 

Hidrográfico), com os dados da base topográfica (dados referentes ao nível médio das águas do 

mar), foi necessário subtrair  2,08 m a todos os valores referentes à base topográfica (Quadro 3). 

 



26 
 

Quadro 3 - Alturas da maré astronómica (m ‐ ZH) em Cascais – Fonte: Taborda et al. (2010) 

 PMmax PMav PMmed PMmin NMM BMmax MBam BMmed BMav BMmin 

ZH 4,03 3,61 2,89 2,56 2,21 1,85 1,52 1,15 0,81 0,46 

Base 

Topográfica 
1,95 1,53 0,81 0,48 0,13 -0,23 -0,56 -0,93 -1,27 -1,62 

NMM - nível médio do mar; PM - preia-mar; BM - baixa-mar; av - água vivas; am - água mortas; max - 
máximo; med - médio; min – mínimo 

A sobrelevação do nível do mar de natureza meteorológica (diferença entre o nível observado e 

a altura da maré astronómica - storm surge), pode ser atribuída à existência de condições 

meteorológicas anómalas, tais como variações no campo da pressão atmosférica e/ou da ação de 

ventos fortes e prolongados, e está geralmente associada a passagens de sistemas ciclónicos, 

depressionários geradores de temporais (Taborda e Dias, 1992; Antunes e Taborda, 2009). Estes 

são frequentemente causadores de eventos de inundação no litoral. Taborda et al. (2010) 

determina um máximo  de  sobreelevação  meteorológica para o concelho de Cascais de 

+0,43 m, adotando este valor como representativo do município. 

3.4 Ondulação 

 

De modo a obter uma caracterização da agitação marítima ao largo do concelho de Cascais, 

Taborda et al. (2010) recorreram à modelação da agitação marítima no Atlântico Nordeste, 

utilizando para o efeito um modelo de geração de ondas de terceira geração (WAVEWATCH 

III™ ‐ WW3). Os dados referem‐se a um ponto localizado a norte da costa ocidental do 

concelho (39°N, 10°W) e configuram um total de 83 280 registos contínuos, de 6 em 6 horas 

referentes a um período de 56 anos (1952-2008). Através dos registos obtidos foi possível obter 

uma distribuição da altura significativa (Hs) (Fig. 12). 

 

Figura 12 - Distribuição da altura significativa das ondas. Fonte: Taborda et al. (2010) 
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Taborda et al. (2010) verificaram que existe uma predominância de altura significativa (Hs) até 

2 m, com 64% dos valores registados, seguida de Hs compreendida entre 2 a 4 m com 30% dos 

registos. Hs superior a 4 m só foi registada em 6% dos casos. Contudo, é nesta pequena 

percentagem que ocorrem os galgamentos oceânicos e as inundações. Foi ainda calculada uma 

altura média anual, na qual se obteve o valor de 1,97 m. 

Taborda et al. (2010) representaram a variabilidade sazonal da Hs apresentada num gráfico de 

extremos e quartis (Fig. 13). 

 

 

Figura 13 - Características da altura significativa das ondas entre Janeiro e Dezembro 

(diagrama de extremos e quartis). Fonte: Taborda et al. (2010) 

Nesta figura 13 constata-se que os valores da agitação marítima nos meses de inverno marítimo 

são muito superiores aos meses mais quentes como seria de esperar, tendo-se registado valores 

máximos superiores a 13 m em Janeiro. Nestes meses onde se observa uma agitação marítima 

mais energética, existe uma maior amplitude entre os valores registados, como é demonstrado 

pela análise dos quartis. Nos meses de Julho e Agosto, os valores máximos nunca ultrapassam 

os 5 m. Taborda et al. (2010) “assumiu que a altura de onda em águas profundas (Hs’0) 

característica de um evento extremo corresponde ao centil 0.01% da função de distribuição 

calculada junto à costa, tendo‐se obtido valores de Hs’0 de 4 a 7 m para a fachada sul e 10 m 

para a fachada oeste do concelho.” 

Relativamente ao período da onda, foi determinada o valor médio de 10,4 s com um desvio 

padrão de 2,45 s. 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Capítulo 4 – Fontes de informação e Metodologia 

 

De modo a delimitar os diferentes sistemas litorais presentes, os processos erosivos e a faixa de 

salvaguarda, na área de investigação anteriormente mencionada, foi necessário definir e 

cartografar os sistemas litorais bem como algumas das suas componentes. Essa delimitação foi 

feita com recurso ao software ArcGis, utilizando o ortofotomapa de 2013, fornecido pela 

Câmara Municipal de Cascais, e pela visualização/confrontação das fotografias oblíquas, que 

permitem uma visualização de 360
o
, disponíveis no site GeoCascais da Câmara Municipal de 

Cascais. A utilização destes dois tipos de fotografias foi necessária pelo facto de nos 

ortofotomapas por nem sempre se ter uma perspetiva real dos sistemas litorais, como poderá ser 

visto nos subcapítulos seguintes. As fotografias são de alta resolução. No caso dos 

ortofotomapas, estes têm um pixel de 15 cm e dizem respeito a fotografias tiradas em maio de 

2013. Já as fotografias oblíquas que foram disponibilizadas pela empresa Blom à Câmara 

Municipal de Cascais, foram adquiridas entre os dias 14 e 18 (ambos inclusive) de Outubro de 

2011, apresentando uma resolução de 13-18 cm de pixel. Foram ainda utilizados os dados 

altimétricos fornecidos pela Câmara Municipal de Cascais, com uma cota de metro a metro, de 

modo a elaborar um Modelo Digital de Terreno (MDT). Por fim a planimetria diz respeito ao 

levantamento cartográfico realizado em 2010, a uma escala 1:1000. 

Para o sucesso desta fase do trabalho, foi primeiro necessário definir critérios que sustentassem 

a delimitação das várias componentes dos sistemas litorais observados e da linha de costa. 

Tendo em vista esse objetivo, foram tidos em conta: a ação dos processos marinhos sobre o 

litoral, a ação dos processos continentais sobre o litoral e por fim a ação antrópica.  

4.1 Delimitação da linha de costa 

 

A linha de costa é a fronteira entre a terra e o mar, assumindo-se como referencial, a linha da 

máxima preia-mar de águas vivas equinociais (LMPMAV), é definida nos termos do Despacho 

nº 12/2010 de 25 de Janeiro de 2010.Esta linha (LMPMAV) limita o leito das águas do mar, 

bem como das demais águas sujeitas à influência das marés. Porém, neste trabalho, a linha de 

costa foi definida pelo limite máximo onde chega frequentemente a ondulação, com base no 

ortofotomapa referido anteriormente. Salienta-se assim que a linha de costa delimitada não é o 

Zero Hidrográfico (ZH), nem o Nível Médio do Mar (NMM). 
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Assim sendo, para a definir usaram-se os 

seguintes critérios: 

(i) A visualização entre a rocha/areia 

molhada e a rocha/areia seca (Fig. 14). 

(ii) A visualização da presença/ausência de 

algas em áreas rochosas. Nestas áreas, é 

por vezes difícil determinar o 

seco/molhado devido à alteração da 

coloração da rocha provocada pela 

constante ação do mar sobre a mesma. 

Nestas situações, considerou-se o limite 

ausência/presença de algas, ou seja onde a presença da 

ondulação é relativamente constante para que as algas 

não morram. (Fig. 15) 

 

(iii) Em casos em que não é possível observar o mar em 

contacto com a praia ou com a arriba devido ao ângulo 

da fotografia no ortofotomapa, a linha de costa foi 

delimitada ao longo do contorno visível da água e da 

praia e/ou arriba com recurso à foto aérea oblíqua 

(Fig. 16).  

 

 

 

 

Figura 16 - Delimitação da linha de costa: A - com 

auxílio ao ortofotomapa; B -com auxílio à fotografia 

oblíqua 

 

Figura 14 - Seco/molhado, com base no ortofotomapa 

Figura 15 - Ausência-presença de algas 

– ortofotomapa 

B 

A 

B 



31 
 

4.2 Delimitação dos Sistemas Litorais: 

 

4.2.1 Sistemas Litoral Rochosos: 

 

Arriba: 

Apesar da definição contida no Despacho nº 12/2010 (vertente costeira abrupta ou com declive 

elevado, em regra talhada em materiais coerentes pela ação conjunta dos agentes morfogénicos 

marinhos, continentais e biológicos, podendo ser alcantilada se a inclinação exceder os 50% e 

não alcantilada se a sua inclinação for inferior a esse valor), como se definiu no início, serão 

aqui consideradas arribas as “arribas alcantiladas”. Para as definir recorreu-se ao mapa de 

declives, de modo a definir as áreas de arribas onde o declive excedia os 50% e delimitou-se a 

sua base bem como o seu topo. Neste processo utilizou-se como auxílio aos ortofotomapas, as 

fotos oblíquas provenientes do site da CMCascais, de maneira a compreender e interpretar 

melhor a morfologia da área e assim delimitar tanto a base como o topo da arriba. 

 Base da arriba: 

Nesse sentido, confrontaram-se as fotografias obtidas no ortofotomapa com as fotografias da 

vista oblíqua. Assim para que se delimite a base de uma arriba, estas tinham de corresponder à 

primeira definição e a pelo menos mais uma das seguintes definições:  

 

(i) A linha da base da arriba nunca está a uma cota inferior à cota da linha de costa. 

(ii) Caso seja possível observar em ambas as fotografias a base da arriba, a delimitação será 

feita: 

a. De acordo com a quebra do declive quando se observar um sistema praia 

encastrada-arriba (Fig. 17) 
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b. De acordo com a quebra do declive e no contacto dos blocos com a arriba quando se 

observar um sistema arriba com base coberta por blocos (Fig. 18) 

 

 

Figura 18 - Arriba com base coberta por bloco: A - ortofotomapa; B - fotografia oblíqua 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Sistema praia encastrada-arriba: A - ortofotomapa; B – fotografia oblíqua 

A B 
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(iii) Caso não seja possível observar em nenhuma das fotografias (ortofotomapa e fotografia 

oblíqua) a base da arriba, a delimitação será sobreposta à linha de costa (Fig. 19). 

 

 

 

(iv) Caso apenas seja possível observar na foto oblíqua devido: 

a. Ao ângulo do ortofotomapa, que não permite a observação da base, a sua delimitação 

será sobreposta à linha de costa (ponto (iii) da delimitação da linha de costa) (Fig. 20). 

Figura 19 - Arriba mergulhante: A – ortofotomapa; B - fotografia obliqua 

A 

B 



34 
 

±

±

 

 

 

 

Figura 20 - Utilização da foto oblíqua para visualização da base da arriba: A – ortofotomapa; B – fotografia 

oblíqua 

 

b. Ao facto da arriba ser extraprumada, a sua delimitação será sobreposta à linha de costa 

(ponto (iii) da delimitação da linha de costa) (Fig. 21). 

 

 

 

Figura 21 - Arriba extraprumada: A – ortofotomapa; B - fotografia oblíqua 

 

 

 

 

A B 

A B 



35 
 

±

 Topo da arriba: 

Delimitadas as bases das arribas, foi necessário realizar o mesmo processo de delimitação, 

contudo agora para o topo das arribas, sendo definidos os seguintes critérios para a sua 

delimitação: 

(i) O topo da arriba é delimitado no topo da face da arriba (Fig. 22 e 23) 

 

Figura 22- Topo da arriba: A - ortofotomapa; B - fotografia obliqua 

A 

B 
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Figura 23 - Topo da arriba: A - ortofotomapa; B - fotografia oblíqua 

  

(ii) A delimitação é feita onde se observava um aumento do declive, normalmente coincidente 

com a diminuição ou ausência da vegetação. (Fig.24 e 25) 

 
 

 

B A 

A 
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Figura 25 - Topo da arriba: A - ortofotomapa; B - fotografia oblíqua 

Figura 24 - Topo da arriba: A - ortofotomapa; B e C - fotografia obliqua 

A B 

B 

C 



38 
 

±

±

(iii) No caso de áreas antropizadas, onde a arriba seja de betão como no caso de antigos 

edifícios marisqueiros ou de paredes e/ou muros de sustentação de edifícios (de 

restaurantes ou hotéis), a delimitação foi feita no topo da parede e/ou muro ou na área da 

parede onde existe o aumento do declive no caso dos edifícios marisqueiros (Fig. 26 e 27) 

 

 

Figura 26- Topo da arriba: A - ortofotomapa; B - fotografia oblíqua 

 

 

 

Figura 27 - Edifícios e muros de betão: A - ortofotomapa; B - fotografia oblíqua 

 
Após definidos os critérios de demarcação, foram criados polígonos de modo a ter uma maior 

perceção/melhor visualização das arribas.  

Foram encontrados diferentes tipos de arribas: 

 Arribas mergulhantes, sempre que se observou a base da arriba submersa no ortofotomapa  

A B 

A B 
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Figura 28 - Arriba mergulhante 

 Arribas cuja base se encontra coberta por blocos rochosos, normalmente associada a áreas 

cuja tectonização do substrato e/ou a presença de falhas é elevada, por vezes conjugada 

com a litologia mais branda. Estas arribas denominaram-se de “arribas com base coberta 

por blocos”. 

 

Figura 29 - Arribas com base coberta por blocos 

 Foi observada uma superfície rochosa sub-horizontal ou com fraco declive, situada na base 

da arriba e talhada por ação direta da ondulação ou por processos (físicos, químicos e/ou 

biológicos) ligados à presença da água do mar (Pereira, 1998 e Neves, 2004). A esta arriba 

denominou-se plataforma de sopé e o sistema de arriba-plataforma rochosa de sopé. 
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Figura 30 - Plataforma de sope – arriba 

Rampa: 

Denominaram-se rampas as arribas cuja inclinação não excede os 50% (Despacho nº 12/2010 – 

“arribas não alcantiladas”). No geral, o declive é concordante com as camadas. Este tipo de 

sistema litoral é predominante a sul da praia do Guincho, apesar de também se ter observado em 

pequenos setores a norte da mesma praia. De modo a observar-se onde o declive é inferior aos 

50% utilizou-se o mapa de declive. 

Tal como nas arribas, também foi necessário delimitar as rampas. Não sendo possível excluir os 

danos antrópicos causados na área de estudo, foi tido em atenção o pisoteio e a degradação da 

vegetação provocada pelos veículos. Para a definir usaram-se os seguintes critérios: 

(i) O limite máximo da rampa para o continente é delineado pelo limite da ausência/presença 

de depósito sedimentar (Fig. 31), ou seja, apenas foi considerada rampa a área onde se 

observa o substrato rochoso. Nesta definição não foram tidos em conta os fatores que 

levam à lavagem do depósito sedimentar (a ondulação ou a erosão hídrica). 
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(ii) O limite da rampa para o oceano é delimitado pelo: 

a. Linha de costa (Fig. 32) 

b. Topo da arriba (Fig. 32) 

 

Figura 31 - Limite da rampa para o continente: A – ortofotomapa; B - fotografia obliqua 

A 

B 
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Figura 32 - Limite da rampa para o oceano: A – ortofotomapa; B - fotografia oblíqua 

 

Tal como nas arribas, após as delimitações, foram criados polígonos de modo a ter uma maior 

perceção/melhor visualização das rampas e da sua representatividade. 

 

Figura 33 - Rampa 

A B 
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4.2.2 Sistemas Litoral Arenoso: 

 

Praia: 

De acordo com a definição referida no capítulo 1, a delimitação deve considerar a área 

compreendida entre a linha representativa da profundidade de fecho para o regime da ondulação 

no respetivo setor de costa e a linha que delimita a atividade do espraio das ondas ou de 

galgamento durante episódio de temporal (Despacho nº 12/2010). 

Porém neste relatório, para definir e delimitar este sistema litoral utilizaram-se os seguintes 

critérios: 

(i) O limite da praia para o continente: 

a. A linha da base de arriba (Fig. 34) 

 

 

Figura 34 - Limite da praia com a linha da base de arriba: A – ortofotomapa; B - fotografia oblíqua 

 

A B 
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b. A Estrada (Fig. 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Limite da praia com a estrada - A – ortofotomapa; B - fotografia obliqua 

 

B 

A 
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c. O limite entre a área dunar sem vegetação e onde se observa a intervenção dunar 

(paliçada e plantação artificial) e a área dunar com vegetação permanente (Fig. 36) 

 

Figura 36 - Limite da praia com a estrada – ortofotomapa 

(ii) O limite da praia para o oceano é delimitado pela linha de costa  

Foram criados polígonos de modo a ter uma maior perceção/ melhor visualização das praias. 

Porém observaram-se praias de características diferentes. Caracterizaram-se assim dois subtipos 

de praias: a praia-duna, correspondendo a um troço litoral em que o limite interior da praia é 

constituído por uma acumulação de areia eólica, parcial ou totalmente colonizada por vegetação 

(Neves M. 2004) (Fig. 37). 
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Figura 37 - Praia-duna 

E a praia encastrada-arriba. Estas praias, geralmente de pequenas dimensões, são limitadas para 

o interior por uma arriba (Fig. 38-A) ou rampa (Fig. 38-B) e estão encaixadas entre duas 

saliências litorais rochosas, cujas rochas são habitualmente mais resistentes ou estão encastradas 

num recorte da linha de costa numa área de fragilidade das rochas (caixa de falha, por exemplo). 

Neste tipo de sistema existe uma predominância de sedimentos de média dimensão, 

normalmente denominados por seixos e/ou calhaus (adaptado de Neves M. 2004). Contudo, foi 

possível observar algumas praias com um grande volume de sedimentos arenosos, como é o 

caso da praia do Abano e a praia que é observável entre marés junto ao restaurante  

Arriba (Fig. 38-A). 
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Figura 38 - Praias encastrada-arriba: A - praia de areia; B - praia de seixos/ calhaus 

Quadro 4 - Sistemas Litorais (adaptado Neves 2004) 

Faixa 

Sistema Sigla entremarés supralitoral 

forma litoral subdivisões 
forma 

litoral 

base de arriba 

arriba 

arriba 

Arriba A 

mergulhante Arriba mergulhante Am 

coberta por 

blocos 

Arriba com base coberta 

por blocos 
Ab 

rampa Arriba -Rampa A-R 

plataforma de 

sope  
Plataforma sopé - Arriba Ps-A 

praia 
encastrada Praia encastrada - Arriba Pre-A 

 
duna Praia - Duna Pr-D 

 

 

B A 



48 
 

4.3 Delimitação da faixa de salvaguarda 

 

Tendo concluído o levantamento de campo/ deteção remota dos vários tipos de sistemas, foi 

necessário proceder à determinação da faixa de salvaguarda.  

Como mencionado no capítulo 2, esta faixa de salvaguarda, pretende delimitar faixas contíguas 

da linha de costa, englobando as faixas integradas na faixa terrestre de proteção costeira e as 

áreas de instabilidade de vertentes enunciadas na Declaração de Retificação n.º 71/2012, 

referente à REN. 

Assim sendo foi necessário dividir este processo em duas etapas: o cálculo da faixa terrestre de 

proteção costeira e a delimitação das áreas de instabilidade de vertentes. 

 

4.3.1 Cálculo da faixa terrestre de proteção costeira 

 

De modo a se proceder à delimitação da faixa terrestre de proteção costeira, e como é 

mencionado no ponto 1.9 da secção III da Declaração de Retificação n.º 71/2012, referente à 

REN, é considerado um critério baseado no efeito combinado de pelo menos quatro 

componentes: a cota do nível médio do mar, a elevação da maré astronómica, a sobrelevação 

meteorológica e o espraio da onda.  

Como já mencionado no subcapítulo 3.3, Taborda et al. (2010) identificaram para o concelho de 

Cascais um máximo de elevação do plano de água devido a forçamento astronómico de 4,03 m 

acima do zero hidrográfico (ZH ‐ 2,08 m abaixo do nível médio de 1938), ou 1,95 m de acordo 

com a base topográfica, referenciada ao nível médio do mar (valor utilizado no trabalho). 

Taborda et al. (2010) determinaram ainda um máximo de sobrelevação meteorológica para o 

concelho de +0,43 m. 

Assim sendo, restou apenas determinar o calculo do espraio. Para tal foi consultada bibliografia 

de modo a identificar duas equações que se adequassem aos tipos de sistemas identificados na 

área de estudo, “sistema de praia” (onde foi englobado o sistema praia-duna) e “sistema de 

arriba” (onde foram englobados os praias encastradas-arriba, arriba e rampa). 

Para  calcular o espraio no “sistema de praia” foi utilizada a expressão proposta em Holman 

(1986), na qual se verificou que apenas se adequavam as praias com um declive nunca superior 

a 0,4º: 
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R2% = 0,36 x g
½
 x tan(β) x Hs´0

 ½
 x T    [Equação1] 

Em que: 

R2% - espraio (m) 

g - aceleração da gravidade (9,81ms
-2

) 

tan(β) - declive da face da praia 

Hs´0 - altura da onda ao largo (m) 

T - período da onda (s) 

 

Já para o cálculo do espraio da onda em “sistema de arriba” foi utilizada a expressão proposta 

em Nakamura et al. (1972), descrita através da equação: 

R2% = 2,99 – 2,73 exp (-0,57 x tan(β) / (H0 / L0)
 ½

  [Equação2] 

Em que: 

R2% - espraio (m) 

tan(β) - declive da face da arriba 

H0 - altura da onda ao largo (m) 

L0 - período da onda (s) 

 

De modo a determinar a altura da onda ao largo e o 

período da onda recorreu-se mais uma vez aos 

resultados obtidos por Taborda et al. (2010), onde 

foram assumidos valores de Hs’0, característicos de 

um evento extremo corresponde ao centil 0.01%. 

Foram assumidos os valores de 7 m para a fachada 

sul e 10 m para a fachada oeste do concelho. 

Desse modo, de acordo com a orientação 

predominante da linha de costa foram definidos dois 

sub-setores na área de estudo (Fig. 39). 

Por fim, faltou determinar o declive da face da praia 

e da face da arriba. Para calcular o declive da área 

dos sistemas litorais, com maior rigor foi necessário 

realizar uma setorização dos sistemas, perpendicular 

à linha de costa, com um espaçamento de 30 m. A 

esta setorização, denominou-se zonamento, e foi 

realizada a seguinte metodologia para a sua 

elaboração: 

 

 

 

Figura 39 - Altura da onda ao largo 

consoante a exposição 

Exposição 

a Oeste 

Exposição 

a Sul 
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Zonamento: 

Instalada previamente a aplicação DSAS no software Arcgis procederam-se os seguintes passos: 

1. Criação de uma linha denominada por Shoreline, correspondente à linha de costa 

anteriormente delineada. Após a linha estar criada, foi necessário criar 2 colunas na sua 

tabela de atributos com as seguintes denominações: Date e Uncertainty. A criação destas 2 

colunas é obrigatória para que o programa possa realizar o seu trabalho, contudo para este 

trabalho em concreto não é relevante, de tal modo que foram preenchidas com informações 

aleatórias (Fig. 40). 

 

 

Figura 40 - Shoreline - AttributeTable 

2. Criação de uma linha denominada por Baseline. A linha foi delimitada de uma forma 

paralela à linha de costa para o lado do continente. Relativamente à distância pode ser 

variável, desde que englobe todos os sistemas litorais atrás mencionados (Fig. 41). 

Assim que a linha foi delineada, criaram-se 4 colunas na sua tabela de atributos 

denominadas por: ID, Group, OFFshore e por fim CastDir. 

 

Figura 41 - Baseline 

Tal como no passo anterior, a criação destas 4 colunas é obrigatória, porém ao contrário da 

tabela anterior, esta tabela foi preenchida de uma forma metódica para o programa realizar o 

zonamento: 
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a. ID- Corresponde ao número de Baselines na área de estudo. Neste caso de estudo apenas 

existia uma (Fig. 42); 

b. Group – Este campo é opcional e pode ser utilizado para fins de gestão de dados para 

agregar transeptos. Pelo facto deste campo não ser relevante para este estudo, preencheu-se 

com o valor 1, tendo em conta que é necessário preencher todos os campos (Fig. 42); 

c. OFFshore - Esta coluna define a localização da Baseline, ou seja, se a linha se encontra 

sobre o Oceano, ou seja Offshore associando o valor 1 na tabela, ou sobre o Continente, ou 

seja Onshore associando o valor 0 na tabela (Fig. 42 e 43); 

d. CastDir – Esta coluna define a orientação para onde o zonamento é criado. Esta coluna tem 

de ser conjugada com a coluna OFFshore, para que o zonamento seja realizado para a 

orientação desejada, sendo que o valor 0 corresponde à criação do zonamento para a 

esquerda e 1 para a direita (Fig. 42 e 43); 

 

 

Figura 42 - Baseline - AttributeTable 

Por fim preencheram-se os campos na aplicação DSAS necessários para a criação do zonamento 

e indicou-se o espaçamento para o zonamento (30 metros) (Fig. 43) 

 

 

Figura 43 - DSAS 

Após este procedimento, verificou-se que nos locais onde existiam mudanças de direção da 

Baseline o espaçamento do zonamento aumentava, devido ao facto que o espaçamento é 

calculado sobre a linha da Baseline. Assim sendo foi necessário realizar o zonamento 

manualmente nessas áreas (Fig. 44). 
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Figura 44 - Zonamento 

Obtido o zonamento (setorização) foi necessário delimitar a toda a área correspondente aos 

Sistemas litorais. Criou-se então um polígono, que abrangia todos os polígonos correspondentes 

às arribas, às rampas e praias anteriormente referidos (Fig. 45). 

 

Figura 45 - Sistemas litorais 

Realizado o zonamento e a área dos sistemas litorais, elaborou-se um clip do zonamento de 

modo a reter apenas o zonamento que se encontra sobre a área dos sistemas litorais. Obtida a 

área dos sistemas litorais foi necessário criar um mapa de declives desta área. Para tal criou-se 

primeiro um Modelo Digital de Terreno (MDT), o qual se converteu de TIN para Raster. 

Através do Raster obteve-se o mapa de declives (em graus) (Fig. 46). 
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Figura 46 - Mapa de declives relativo ao polígono dos sistemas litorais (em graus) 

Efetuado o mapa correspondente aos sistemas litorais e o clip do zonamento, utilizou-se a 

aplicação XTools do software ArcGis de modo a elaborar um polígono com os respetivos 

zonamentos (setores), denominando o mapa de Zonamento dos sistemas litorais (Fig. 47). 

 

Figura 47 - Zonamento dos Sistemas Litorais 

Foi então necessário calcular o declive médio para cada uma das secções para posteriormente 

chegar ao valor final do espraio. De modo a calcular o declive médio para cada secção utilizou- 

-se a operação Zonal Statistics as Table (Spatial Analyst) do software ArcGis (Fig. 48). 
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Figura 48 - Operação Zonal Statistics as Table – determinação do declive médio para cada secção do 

zonamento 

Calculado o declive médio foi necessário exportar o mesmo para formato Excel para 

posteriormente ser utilizado. Mais uma vez utilizou-se a aplicação Xtools. Exportado o declive 

médio, procedeu-se ao mesmo passo para a tabela de atributos do Zonamento dos sistemas 

litorais. Relacionaram-se os FID de cada uma das exportações (Zonamento dos sistemas litorais 

e o declive médio) para que cada declive pudesse corresponder à sua secção e criou-se uma 

tabela em Excel (Quadro 5). 

Quadro 5 - Exemplo da tabela de atributos - relacionamento dos FID com o declive médio  

FID SHAPE_Leng SHAPE_Area Declive médio 

0 38443,92 519653,5 5,54586 

1 38443,92 519653,5 6,43887 

2 38443,92 519653,5 5,2857 

3 38443,92 519653,5 4,97074 

4 38443,92 519653,5 6,62464 

5 38443,92 519653,5 2,82868 

…. …….. …….. …….. 
 

Tido em conta todas as ponderações anteriormente referidas, transpuseram-se as equações para 

o software Excel e calculou-se o espraio para cada uma das secções do Zonamento dos Sistemas 

Litorais. Por fim acrescentaram-se as outras duas condicionantes de modo a calcular a faixa 

terrestre de proteção, ou seja o forçamento astronómico e a sobrelevação meteorológica.
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4.3.2 Áreas de instabilidade de vertentes 

 

Calculada a faixa terrestre de proteção costeira, procedeu-se à delimitação das áreas de 

instabilidade de vertentes (das arribas).  

A delimitação das áreas suscetíveis à instabilidade de vertentes baseia-se na avaliação da 

suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa em vertentes, devendo obedecer a uma 

inventariação, determinação da tipologia e análise dos movimentos de vertente verificados no 

território, recorrendo à análise de fotografia aérea e ortofotomapas, devidamente validada por 

um trabalho de campo.  

Nesta delimitação incluem-se faixas de proteção a partir da crista da arriba, determinada em 

função do recuo máximo registado para cada setor do zonamento, anteriormente realizado. 

Foi então necessário obter valores que indicassem a regressão das arribas. Taborda et al. (2010) 

registaram e calcularam vários indicadores como o número de movimentos, a área horizontal 

perdida, o volume deslocado, a velocidade média de recuo da linha de costa e ainda o recuo 

local máximo para o período compreendido entre 1942‐2008 (Quadro 6). 

Quadro 6 - Indicadores de evolução das arribas no período 1942‐2008 (Taborda et al., 2010) 

 

Apesar de no trabalho realizado por Taborda et al. (2010) indicarem a velocidade média de 

recuo para cada um dos setores descritos no Quadro 6, constata-se que apresentam uma taxa de 

recuo muito baixa e portanto pouco significativa. Porém quando analisado o recuo local 

máximo, constatou-se que no período de análise fotográfica de 66 anos, ocorreu um recuo 

máximo de 6,2 m entre o Forte de S. António SE e a praia da Crismina, 6,1 m entre a praia da 

Crismina e a Ponta da Abelheira e por fim 25 m entre a Ponta da Abelheira e a Biscaia W. 
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Assim sendo, foram criados buffers de modo a delimitar a faixa de proteção para a 

instabilidade de vertentes: 

1. Buffer de 25m calculado sobre a linha do topo das arribas compreendidas entre a Biscaia e 

a Ponta da Abelheira; 

2. Buffer de 6m calculado sobre a linha do topo das arribas compreendidas entre a Ponta da 

Abelheira e a Guia; 

3. Buffer de 6m calculado sobre a linha de rampa compreendidas entre a Ponta da Abelheira e 

a Guia; 

4. Buffer de 6m calculado sobre a linha de costa compreendidas entre a Ponta da Abelheira e a 

Guia; 
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Capítulo 5 – Resultados 

 

5.1 Zonamento dos processos de evolução das arribas 

 

De modo a compreender os processos de evolução das arribas, primeiro foi necessário analisar a 

distribuição dos sistemas litorais arenosos e rochosos na área de estudo. Através do software 

Arcgis foi calculada a dimensão da linha de costa da área de estudo (através da cota zero 

topográfica), tendo obtido uma dimensão total de 18737 m. Verificou-se que existe uma grande 

predominância do tipo de sistema litoral rochoso, estendendo-se ao longo de um total de 

17302 m da linha de costa, ou seja, 92,34%, enquanto o sistema litoral arenoso, representado 

pelas praias do Guincho e Crismina, estende-se ao longo de 1435 m, ou 7,66% da linha de costa 

da área de estudo (Quadro 7). 

A elaboração do mapa final do zonamento dos processos de evolução das arribas foi realizada 

através da observação das fotografias oblíquas, registando-se 8 tipos de processos erosivos 

predominantes (Fig. 49):  

1. Desabamentos; 

2. Escoadas; 

3. Sapamento; 

4. Balançamento; 

5. Desabamento + sapamento; 

6. Sapamento + dissolução dos 

calcários (lapiás); 

7. Dissolução dos calcários (lapiás)  

8. Desabamento + dissolução dos 

calcários (lapiás)  

Para analisar a espacialidade dos processos de evolução das arribas de acordo com a delimitação 

do zonamento (Fig. 49), foram calculadas as áreas dos setores de cada processo de evolução das 

arribas (Quando 7). 

Verificou-se então, que na área de estudo existe uma predominância de setores onde ocorrem ou 

ocorreram desabamentos. Este tipo de processo de evolução de arribas ocupa 41,8% dos 

sistemas litorais rochosos, e localiza-se predominantemente e com maior expressividade a norte 

da praia do Guincho (Quando 7 e Fig. 49). Seguido dos desabamentos, registaram-se com 

25,8% os processos de sapamento + dissolução dos calcários (lapiás) e com e 17% o processo 

de dissolução dos calcários (lapiás). Estes dois processos de evolução de arribas são 

predominantes nos setores compreendidos entre o Cabo Raso e o Forte de Nossa Senhora da 

Guia e encontram-se quase alternados (Quando 7 e Fig. 49). Os restantes cinco processos de 

evolução de arriba ocupam uma área menos expressiva que os anteriores (15,4%), contudo são 

igualmente importantes na dinâmica dos processos litorais (Quadro 7). 
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Quadro 7 - Sistemas litorais e processos erosivos  

  
Linha de costa  

Sistema litoral rochoso Sistema litoral arenoso 

D
im

en
sã

o
 

(m
) 

17302 1435 

%
 

92,34 7,66 

  

Processos erosivos associados Área (m
2
) % 

  

Desabamentos 149486,2 41,8 

Escoadas 19127,8 5,3 

Sapamento 9418,3 2,6 

Balançamento 13120,3 3,7 

Desabamentos + Sapamento 10733,4 3 

Sapamento + Dissolução dos calcários (lapiás) 92345,6 25,8 

Dissolução dos calcários (lapiás) 61038 17 

Desabamentos + Dissolução dos  calcários (lapiás) 2751,2 0,8 

Total 358020,7 100 
 

Pretendeu-se compreender a distribuição dos processos de evolução das arribas, relacionando-os 

com os fatores condicionantes e os elementos forçadores.  

Analisada a litologia, constatou-se que a área de estudo era constituída por dois tipos de rocha. 

Mais a norte, junto à serra de Sintra, esta área é composta por rocha plutónica de litologia 

granítica, denominada de Granito de Sintra. No sul, observa-se uma plataforma de abrasão 

marinha de origem sedimentar, composta predominantemente por calcários, margas e arenitos. 

Na plataforma, é possível observar vários tipos de formações como são os casos das formações 

de Caneças, da Crismina, do Farta Pão, de Mem Martins, do Ramalhão, do Regatão, do Rodizio, 

de São Pedro e por fim do Cabo Raso e do Guincho (Fig. 49). Verifica-se ainda nestas 

formações, vários filões magmáticos provenientes da ascensão do magma aquando da elevação 

da serra. A localização destes filões deve-se ao facto de o magma ter aproveitado as fraquezas 

geológicas, nomeadamente as falhas existentes, e ter ascendido nesses locais. 

De uma forma geral, toda a área de estudo encontra-se bastante tectonizada, devido à ascensão 

da serra de Sintra, observando-se na carta geológica várias falhas, e ainda outras que não estão 

registadas na carta geológica, mas são possíveis de observar diretamente através dos 

ortofotomapa, sendo que grande parte destas falhas influencia diretamente a morfologia 

observada no concelho. 

Relacionando o mapa final do zonamento dos processos de evolução das arribas e a litologia 

presentes (Fig. 49), foi possível observar em alguns locais uma correlação entre processos de 

erosão observados e a litologia e estrutura. 
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Figura 49 – Litologia e processos de evolução das arribas 
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Desabamentos: 

 

Analisando a área de estudo de norte para sul, verificou-se uma predominância dos 

desabamentos nas arribas talhadas em Granito de Sintra (Biscaia ate à Ponta da Abelheira). 

Segundo Taboda et al. (2010), apesar desta área apresentar uma velocidade média de recuo 

bastante reduzida, cerca de 3 milímetros/ano, regista a maior taxa de recuo local, registando-se 

um valor máximo de recuo da arriba de 25 m. Nesta mesma área localizam-se as arribas de 

maior comando, ultrapassando os 70 m.  

É possível também observar um grande número de praias encastradas-arribas, provenientes da 

erosão diferencial. Grandes partes destas praias encontram-se submersas aquando da preia-mar, 

sendo as bases das arribas fustigadas pelo efeito da ondulação. Este processo instabiliza a base 

arriba, desencadeando desabamentos do topo, fazendo recuar a arriba. Em locais da base da 

arriba onde já não atua a ondulação ou só em casos extremos, é possível observar uma 

acumulação de materiais detríticos provenientes dos desabamentos ocorridos. Em suma, 

verifica-se que os processos erosivos predominantes nesta área são os desabamentos e que 

apesar de se registar uma taxa se recuo das arribas muito reduzida, quando ocorre um recuo, o 

volume de material deslocado é muito superior, em comparação com as restantes áreas  

(Taboda et al., 2010). 

A sul da Ponta da Abelheira até a 

sul da praia da Crismina (junto ao 

restaurante Arriba) os processos 

erosivos predominantes observados 

continuam a ser os desabamentos, 

sendo intercalados de alguns 

processos de sapamento + 

desabamento e de sapamento. 

Pode-se afirmar que na área 

anteriormente referida, este 

processo erosivo observa-se sempre 

que a costa não se encontra orientada a Norte, independentemente da litologia. 

Figura 50 - Desabamentos 
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Figura 51 - Desabamentos 
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Escoadas: 

 

Na Ponta da Abelheira é possível observar uma área de escoada de detritos de grande dimensão. 

“Nesta área observam-se numerosos desligamentos direitos de orientação NW-SE, registando-se 

nesta fase comportamentos frágeis. Muitos destes desligamentos retomam falhas e/ou diáclases 

pré-existentes” (Ramalho et al,(1981). Esta escoada encontra-se localizada sobre a Formação de 

São Pedro. A tectonização provocada pela ascensão do Maciço de Sintra, associada 

metamorfização facilitam este processo de evolução das arribas. 

 

 

Figura 52 - Escoada 
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Sapamento: 

 

Este processo erosivo é observado 

apenas três vezes; dois são em locais 

de maior resistência geológica, cuja 

orientação da linha de costa é Norte, 

junto à praia da Crismina. Encontra-

se localizada sobre a formação de 

Caneças (composta por calcários e 

arenitos), a norte da praia e a 

formação da Crismina (composta 

por calcários e margas) a sul. O 

último localiza-se a sudeste do Cabo Raso, sobre as formações do Cabo Raso e Guincho 

indiferenciadas (composta por calcários recifais) (Fig. 54). Neste processo presume-se que nos 

dois locais juntos à praia da Crismina o fator desencadeante deste processo será a orientação das 

camadas e o seu ângulo de inclinação associado à orientação da linha de costa. Nestes pontos 

existirá um material mais brando na base da arriba e que perante os processos erosivos 

marinhos, criará um efeito de sapa na sua base (Fig. 53), enquanto as camadas sedimentares 

superiores apresentam características mais duras/coesas. No local a sudeste do Cabo Raso 

presume-se que será apenas a existência de um material mais brando na base da arriba, 

associado a uma caixa de falha e que, perante os processos erosivos marinhos, criará um efeito 

de sapa na sua base (Fig. 54). 

 

 

Figura 54 - Sapamento 

 

Figura 53 - Orientação das camadas e efeito de sapa 
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Balançamento: 

 

Este processo erosivo encontra-se localizado na área mais a sudeste da área de estudo, junto ao 

Farol da Guia. A litologia é a da Formação do Cabo Raso e do Guincho (composta por calcários 

recifais), intercalado de alguns filões de basalto. Apesar da formação ser extensa, apenas neste 

setor se registam arribas com um comando significativo (15 m). Esta área mais elevada expõe as 

camadas sedimentares inferiores que se pressupõem serem mais brandas, sendo erodidas através 

do efeito de sapa provocado pela ondulação. Desse modo, quando o topo da arriba entra em 

desequilíbrio devido ao efeito de sapa provocado na base da arriba ocorre a rotação do topo da 

arriba, para fora da vertente, da massa rochosa em torno de um ponto ou eixo abaixo do centro 

de gravidade da massa movimentada, originado normalmente pela gravidade exercida pelo 

material acima da massa. 

 

 

Figura 55 - Balançamento 
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Desabamentos + Sapamento: 

 

De modo a caracterizar alguns setores, foi necessário agrupar dois processos erosivos, sendo 

neste caso os desabamentos e a sapamento. Ao contrário das áreas que foram classificadas com 

desabamento, na área junto à Biscaia e a Ponta da Abelheira, e nas quais se mencionava o efeito 

de sapa, mas apenas se determinou como processo predominante os desabamentos, esta 

diferenciação ocorre pelo facto de se observarem arribas extraprumadas e com material detrítico 

na base da arriba. Estes processos erosivos observam-se em áreas onde a as rochas são mais 

resistente, nomeadamente filões (a norte da praia do Abano) e saliências litorais rochosas mais 

resistentes. À exceção dos filões basálticos, não foi possível relacionar o tipo de litologia que 

influencia este processo, já que se encontra em vários tipos de litologia (desde calcários e 

margas até arenitos), podendo-se indicar que ainda se observam os materiais provenientes dos 

desabamentos na base da arriba (normalmente de média e grande dimensão). 

 

 Figura 56 - Desabamentos + Sapamento 
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Sapamento + Dissolução dos calcários (lapiás): 

 

Tal como na classificação anterior, foi necessário agrupar dois tipos processos de forma a 

caracterizar alguns setores. Este tipo de processo erosivo encontra-se associado a apenas um 

tipo de geologia, a formação do Cabo Raso e do Guincho. Localizado entre os Oitavos e a cerca 

de 1km a norte do Cabo Raso, esta área regista a cota mais baixa da área de estudo, à exceção 

das praias. Perante a forte influência do mar sobre a morfologia da área e respetiva litologia de 

origem sedimentar (calcários recifais), e perante a proximidade do oceano, nos setores onde se 

observam arribas, normalmente com uma cota baixa, as suas faces são erodidas através do 

processo de sapamento. A parte mais interior do setor, é também influenciada pelos processos 

marinhos, que por sua vez influencia a morfologia da costa, observando-se a dissolução dos 

calcários originando um lapiás. 

 

Figura 57 - Sapamento + Dissolução dos calcários (lapiás) 
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Dissolução dos calcários (lapiás): 

 

Tal como o processo anteriormente referido, este também se localiza entre Oitavos e cerca de 

1km a norte do Cabo Raso, nas rochas da Formação do Cabo Raso e do Guincho. Porém, neste 

processo a única diferença relativamente ao anterior, é o facto deste se encontrar sobre as 

rampas, observando-se apenas a dissolução dos calcários. 

 

Figura 58 - Dissolução dos calcários (lapiás) 
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Desabamentos + Dissolução dos calcários (lapiás): 

 

Por fim, é possível observar a última associação de processos, denominado por desabamentos + 

dissolução dos calcários (lapiás). Estes processos foram definidos pelo facto de se observarem 

blocos de média/a grande dimensão na base da arriba. Tal como nos dois casos anteriores, o 

facto de ser uma área de cota baixa, os processos marinhos influenciam a área mais interior dos 

setores, criando um lapiás. Este processo observa-se em duas áreas, a primeira encontra-se a 

próximo do Cabo Raso, mais concretamente a sudeste do mesmo e a segunda encontra-se a 

sudoeste do Forte de Nossa Senhora da Guia, assentando sobre a formação do Cabo Raso e do 

Guincho. 

 

Figura 59 - Desabamentos + Dissolução dos calcários (lapiás) 

 



69 
 

 

Figura 60 - Zonamento dos processos de evolução das arribas 
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5.2 Avaliação da perigosidade associada à dinâmica de arribas e 

correspondente faixa de salvaguarda 

 

Determinada a faixa terrestre de proteção costeira, utilizando as formulações expressas na 

Equação 1 e Equação 2 (pág. 49) e as áreas de instabilidade de vertentes, associadas ao recuo da 

crista de arriba (Quadro 6) e aos processos observados (Fig. 60 e Quadro 7), procedeu-se à 

delimitação da faixa de salvaguarda. Foi então necessário dividir a área de estudo em áreas mais 

pequenas com características semelhantes para que seja possível determinar a faixa terrestre de 

proteção costeira. Assim sendo, procedeu-se a uma divisão de acordo com o tipo de sistema e a 

orientação da linha de costa, possibilitando um cálculo da faixa terrestre de proteção costeira de 

uma forma mais pormenorizada. Foram assim determinadas 8 áreas (Fig. 61). 

 

Figura 61 - Área de estudo dividida de acordo com as suas características (tipo de sistema e a orientação da 

linha de costa). As siglas referentes ao tipo de sistema são as utilizadas no Quadro 4 (pág. 47) 
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Calculada a faixa terrestre de proteção costeira para cada secção do zonamento, analisou-se cada 

uma das áreas atrás indicadas na figura 61. Ordenaram-se os valores obtidos na faixa terrestre de 

proteção costeira de cada uma das áreas de forma decrescente, e adotou-se o registo mais 

elevado como valor representativo (Quadro 8). 

Quadro 8 - Exemplo da ordenação decrescente dos valores obtidos no cálculo da faixa terrestre de proteção 

costeira, na Área 4 (ver figura 61) 

Área 4 

FID SHAPE_Leng SHAPE_Area ID 
Declive 
médio 
(graus) 

Faixa 
terrestre de 

proteção 
costeira (m) 

Área 

385 38443,92 519653,5 5 9 8,2 4 

11 38443,92 519653,5 5 8 7,9 4 

4 38443,92 519653,5 5 7 6,7 4 

1 38443,92 519653,5 5 6 6,6 4 

0 38443,92 519653,5 5 6 6 4 

8 38443,92 519653,5 5 5 5,9 4 

166 38443,92 519653,5 5 5 5,9 4 

2 38443,92 519653,5 5 5 5,8 4 

31 38443,92 519653,5 5 5 5,7 4 

3 38443,92 519653,5 5 5 5,6 4 

7 38443,92 519653,5 5 5 5,4 4 

 

Assim sendo, foram determinados os seguintes valores de altitude para cada uma das 8 áreas 

(Fig. 61): 

 Área 1 – 5,0 m 

 Área 2 – 4,7 m 

 Área 3 – 4,8 m 

 Área 4 – 8,2 m 

 Área 5 – 4,7 m 

 Área 6 – 12,9 m 

 Área 7 – 4,9 m 

 Área 8 – 4,9 m 

 

Para demarcar os valores anteriormente referidos no software Arcgis, estes foram arredondados 

à unidade, pelo fato das curvas de nível serem de metro a metro. No caso das áreas 1, 2, 3, 5, 7 e 

8 foi adotada a cota dos 5 m, na área 4 a cota dos 8 m e por fim a área 6 a cota dos 13 metros 

(Fig. 62). 
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Figura 62 - Cotas da faixa terrestre de proteção costeira 

De modo a criar a faixa de salvaguarda foi então necessário sobrepor os buffers correspondentes 

à área de instabilidade de vertentes à faixa terrestre de proteção costeira. 

Perante esta sobreposição de informação, optou-se localmente pela linha que se localizasse mais 

para o interior, garantindo a abordagem mais prudente na determinação da faixa de salvaguarda. 

As figuras seguintes demonstram a aplicação deste critério. Na figura 63-A pode observar-se 
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que boa parte da faixa de salvaguarda é determinada pela linha de instabilidade de vertentes, 

associada ao predomínio de sistemas de arriba neste local e ao recuo máximo observado de 6 m 

como é referido por Taborda et al. (2010) para esta área (Quadro 6). 

A figura 63-B mostra o contacto entre três tipos de sistemas litorais, a arriba, a rampa e a praia. 

Para os três tipos de sistemas encontram-se traçados os limites da faixa terrestre de proteção 

costeira, correspondendo a 5 m para arribas e rampas e 13 m para a praia da Crismina, e a área 

de instabilidade de vertentes para os sistemas de arriba e rampa. Como se pode verificar na 

mesma figura, optou-se pelo limite da faixa terrestre de proteção costeira (13m) na 

determinação da faixa de salvaguarda da praia da Crismina. No setor ocupado pelo litoral 

rochoso, foi considerado a área de instabilidade de arribas, cujo recuo máximo registado nesta 

área é de 6 m (Taborda et al., 2010), em detrimento da faixa terrestre de proteção costeira (5 m) 

para a determinação da faixa de salvaguarda a sul da praia da Crismina (Fig. 63-B) 

 A 
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Figura 63 - Delimitação da faixa de salvaguarda num sistema de praia-duna e praia-arriba (A e B) 

Na figura 64-A, é observado apenas um tipo de sistema litoral rochoso, a arriba. Nesta área a 

faixa de salvaguarda é determinada apenas pela linha de instabilidade de vertentes. O local em 

questão é denominado por Ponta da Abelheira, e segundo Taborda et al. (2010) (Quando 6), é 

um local de transição de setores. Assim sendo, para o setor Biscaia W - Ponta da Abelheira, foi 

adotado o valor de 25 m e 6 m o setor Ponta da Abelheira – Guia para a determinação da área 

instável de vertentes (Quadro 6). 

Por fim a figura 64-B diz respeito aos sistemas litorais de arriba e rampa. Devido às 

características do sistema litoral de rampa (cota ao nível do mar e muitas vezes a prolongar-se 

para o seu interior), foi necessário elaborar um buffer (6 m) (Quadro 6) a partir da linha de costa 

delimitada neste relatório. Este procedimento deve-se ao facto de em alguns locais da área de 

estudo, onde se delimitaram sistemas litorais de rampa, esta se prolongar para o interior do 

oceano. Desse modo apesar de nesses setores, parte do sistema litoral se encontrar submerso, 

podem ocorrer movimentos de vertentes em cotas inferiores à linha de costa, influenciando a 

parte emersa do sistema. Nesses casos e porque a faixa de proteção terrestre costeira se 

localizava sobre o buffer representativo da linha de costa, achou-se prudente utilizar a distância 

fornecida pelo buffer na delimitação da faixa de salvaguarda. No setor mais a sudeste da figura, 

pode-se observar que a faixa terrestre de proteção costeira (5 m) extravasa o buffer da linha de 

costa, pelo que se utilizou este valor para a delimitação da faixa de salvaguarda. No setor 

noroeste da figura observam-se dois tipos de sistemas litorais rochosos: rampa e arriba. De 

modo a delimitar a faixa de salvaguarda, foi mais uma vez utilizado o recuo máximo registado 

nesta área que é de 6 m (Taborda et al., 2010) (Quadro 6), calculado a partir da crista da arriba. 

B 
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Figura 64 - Delimitação da faixa de salvaguarda num sistema de arriba (A e B) 

 

Todo este procedimento deu origem à faixa de salvaguarda (Fig. 65) 

Biscaia – Ponta da Abelheira 

Ponta da Abelheira - Guia 

A 

B 
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Figura 65 - Faixa de salvaguarda 
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Deste modo foi delimitada a faixa de salvaguarda para este setor mais ocidental do concelho de 

Cascais (Fig. 65). A demarcação desta faixa foi realizada de uma forma mais conservadora, 

porém devidamente justificada, de acordo com os vários perigos existentes ao longo do litoral, 

ora causados pela ação mar, ora pelos movimentos de massa de vertente. 

Delimitada a faixa, confrontou-se esta com a planimetria fornecida pela CMC. Constatou-se que 

ao longo da área de estudo existem áreas habitualmente frequentadas pela população como são 

os casos das praias, bares/esplanadas, a ciclovia, parques de estacionamento e estacionamento 

automóvel, logradouros de edifícios, edifícios, escadarias, paliçadas de madeira, estradas de 

terra batida e a própria estrada principal (anexo A e Fig. 66). 

 

 

Figura 66 - Delimitação da faixa de salvaguarda e elementos expostos existentes na faixa de salvaguarda 
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5.3 Painéis informativos 

 

A realização dos painéis informativos surgiu no seguimento da valorização do relatório, de 

forma a divulgar os perigos que o litoral acarreta, disponibilizando mapas e informações sobre 

os processos erosivos e movimentos de massa de vertente existentes e ainda as áreas suscetíveis 

a galgamentos oceânicos e correspondentes áreas inundáveis. A distribuição dos painéis e 

respetiva colocação, foi realizada de acordo com as áreas de maior fluxo populacional, ou seja, 

nos acessos às praias, junto aos parques de 

estacionamento, estacionamento automóvel 

e ciclovia e por fim na área junto ao farol 

do Cabo Raso (Fig. 67), resultando numa 

proposta de 13 painéis informativos. 

Estabelecida a proposta para a colocação 

dos painéis, foram elaborados 6 painéis 

distintos de acordo com a sua localização: 

 Ponta da Abelheira; 

 Praia do Abano; 

 Praia do Guincho; 

 Praia da Crismina; 

 Cabo Raso; 

 Farol da Guia; 

Foi elaborada uma estrutura base para a 

criação dos 6 painéis, de modo a serem 

todos homogéneos, ou seja em cada painel 

é possível observar-se uma figura de 

enquadramento da área de estudo, uma 

figura relativa à faixa de salvaguarda e aos 

elementos expostos englobados na faixa de 

salvaguarda, uma figura referente aos 

processos erosivos identificados na área do 

painel em questão, uma figura alusiva aos 

acessos e vias (estradas), uma ou mais figuras onde seja possível observar os processos erosivos 

de uma forma frontal (do mar para a costa) e por fim um pequeno texto a definir a faixa de 

salvaguarda, indicando as áreas de acesso proibido e/ou condicionado. 

Figura 67 - Localização e distribuição dos painéis 

informativos 
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Foi ainda contactada a empresa Cascais Ambiente, empresa responsável pela Cascais Natura, de 

modo a obter informações sobre os painéis existentes ao longo do Parque Natural de Sintra-

Cascais, para que exista uma homogeneidade. Constatou-se então que os painéis são fabricados 

por empresas particulares, sem conexão à Cascais Ambiente/Câmara Municipal de Cascais.  

Desse modo foi realizada uma prospeção de mercado de modo a averiguar os valores, tendo 

obtido os seguintes resultados: 

Quadro 9 - Custos a suportar por painel informativo (sem IVA) 

Painéis de informação fixa 

Dimensão 84,1 x 118,9 (A0) 59,4 x 84,1 (A1) Ilustração 

Im
p

re
ss

ão
 

PVC
9
 5mm com vinil 

impresso e laminado 
30 € 15 € 

  

Luxbond
10

 com vinil 

impresso e laminado 
51 € 26 € 

P
ai

n
el

 e
m

 m
ad

ei
ra

 Simples pequeno 

(250cm x 120cm) 

(zona de inscrição 

120cm x 120cm) 

  105 € 

  

Simples grande  

(250cm x 140cm) 

 (zona de inscrição 

100cm x 100cm) 

136,50 €   

T
o

ta
l 

PVC 5mm com vinil 

impresso e laminado 
166,50 € 120 € 

    

    

    

Luxbond com vinil 

impresso e laminado 
187,50 € 131 € 

    

    

    

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
9
Pelicula autocolante pode ter acabamento brilhante ou mate mas necessita sempre de uma base para 

aplicação. 
10

 É uma base em alumínio com esponja interior que tem resistência a humidade e calor e que pode levar 

o vinil aplicado 

84,1 x 118,9 (A0) 59,4 x 84,1 (A1)Dimensão

Im
p

re
ss

ão

PVC 5 mm com vinil 

impresso e laminado
30 € 15 €

Luxbond com vinil 

impresso e laminado
51 € 26 €

187,50 €

166,50 € 120 €

Painéis de informação fixa 

Ilustração

PVC 5 mm com vinil 

impresso e laminado

To
ta

l

Luxbond com vinil 

impresso e laminado
131 €

P
ai

n
el

 e
m

 M
ad

ei
ra Simples Pequeno       

(250 cm x 120 cm)

Simpres Grande         

(250 cm x 140 cm)
136,50 €

105 €
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Capítulo 6 – Conclusões 

 

Em suma, realizado o cálculo da faixa terrestre de proteção costeira, verificou-se que ao longo 

da área de estudo, onde predominam arribas, a altitude máxima obtida era relativamente 

constante oscilando entre a cota de 5 m e a cota de 4,7 m. Perante uma oscilação de apenas 30 

centímetros, uniformizou o valor e adotou-se como valor representativo da faixa terrestre de 

proteção costeira neste tipo de forma litoral - a cota de 5 m. No caso da praia do Guincho, a 

altitude coincide com os valores obtidos por Taborda et al. (2010), ou seja 8 m, constituindo 

esta o limite interno da faixa terrestre da proteção costeira. Já na praia da Crismina, foi obtido o 

valor de 13 m. Apesar de parecer uma cota extremamente alta, o valor indicado é alcançado, 

como podemos comprovar através da figura 68. 

 

Figura 68 – Cota da faixa terrestre de proteção costeira na praia da Crismina (13 m) – Fonte: I Love Guincho 

(Figura 68-A) 

Os processos marinhos (desencadeados pelas ondas e marés) são fundamentais para a 

modificação da morfologia da área, ora atuando por sapamento, desencadeando posteriormente 

outros processos (desabamentos ou balançamento), ora pela dissolução dos calcários. De uma 

forma geral, pode-se afirmar que os processos marinhos iniciam o primeiro passo no 

desencadeamento dos processos de evolução das arribas, em que a natureza das rochas 

(magmáticas ou sedimentares), e/ou a sua resistência contribui para diferenciar o tipo de 

processos de evolução 

Como mencionado anteriormente, foram observadas e assinalados elementos expostos na faixa 

de salvaguarda, devendo estes ser notificados à Câmara Municipal de Cascais, para que 

A B 
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posteriormente a Proteção Civil tome conhecimentos destas áreas suscetíveis a galgamentos 

oceanos e/ou movimentos de vertente (anexo A). 

O trabalho realizado visa delimitar no seio da zona terrestre de proteção definida pelo POOC, a 

área perigosa em situação de temporal. Como o trabalho mostrou, esta área tem larguras 

variáveis consoante os tipos de sistema litoral e as suas formas de evolução pelo que se 

considera uma delimitação rígida e constante de qualquer faixa de proteção como inadequada, 

tendo em conta a variedade da dinâmica litoral. 
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Anexo A – Faixa de salvaguarda e elementos expostos 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo B – Zonamento dos processos de evolução das arribas 

 

 



 
 

 



 
 

Anexo C – Tipologia das arribas e praias 
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