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‘Alterações climáticas e erosão costeira:  
três dimensões para um valor comum’ 

Schmidt, Luisa1

 
Delicado, Ana2

João Mourato3

Resumo: As comunidades costeiras são particularmente vulneráveis às alterações climáticas, uma vez que 
estão crescentemente expostas aos riscos de erosão costeira e de subida do nível do mar. Nesta comunicação, 
analisamos, por um lado, as políticas públicas com incidência sobre as zonas costeiras vigentes nas últimas 
décadas; por outro lado, a dimensão socio-económica e de cidadania que caracteriza e dinamiza as populações 
residentes nessas zonas; por fim, o papel do conhecimento, da comunicação científica e dos cientistas num con-
texto das mudanças rápidas e incisivas que ocorrem no litoral português. Os resultados revelam a existência de 
um conhecimento específico acerca da evolução da costa, das mudanças costeiras e das suas causas; bem como 
uma atitude crítica em relação às opções técnicas que têm sido tomadas e sobretudo ao modelo de governação 
vigente. Propõem-se ainda uma série de medidas visando um futuro costeiro mais sustentável.

Palavras-chave: alterações climáticas, comunidades costeiras, políticas públicas, ambiente

Introdução

A costa oeste portuguesa é uma das mais energéticas da Europa e, por esta razão, está sujeita a fortes dinâmicas 
erosivas, seja por acção marítima, seja por interrupção sedimentar. Cumulativamente, esta vulnerabilidade tem 
sido exponenciada pelo impacto das alterações climáticas.
O objectivo do Projecto ‘Change - Mudanças Climáticas, Costeiras e Sociais’ foi entender como gerir estas 
dinâmicas e mitigar os efeitos negativos das mesmas é algo tanto mais prioritário quanto é nas zonas costeiras 
que se concentra uma grande parte da população e actividades económicas nacionais. 
O projecto baseou-se em três estudos de caso em zonas costeiras portuguesas onde os processos de erosão já 
são críticos: Vagueira, na laguna de Aveiro; Costa da Caparica, na Área Metropolitana de Lisboa; Quarteira, 
na costa meridional Algarvia. Apesar de estas áreas terem em comum dinâmicas de crescimento recentes com 
forte pressão urbana, apresentam perfis sociais e processos de ocupação e vulnerabilidades costeiras diferentes, 
permitindo análises comparativas.
A estratégia de investigação adoptada focou-se nos contextos sociais locais, assumindo que qualquer mudança 
tendo em vista uma nova configuração costeira requer uma dinâmica adaptativa e novos quadros de interacção 
entre populações locais e decisores. Recorreu-se a uma combinação de métodos num quadro de interacção 
entre ciências sociais e ciências naturais: caracterização das três áreas ao nível sócio-económico; análise de 
políticas públicas de escala nacional, regional e local, tanto ao nível da gestão costeira, como das alterações 
climáticas; análise de percepções e práticas locais de risco – através de entrevistas a stakeholders locais e in-
quéritos por questionário a amostras representativas de residentes; realização de focus group e de workshops. 
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2 Doutora em Ciências Sociais, Especialidade de Sociologia, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, ana. 
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Centrado nos três estudos de caso, o Change produziu ainda cenários da potencial evolução da costa portu-
guesa e auscultou as populações e decisores locais sobre a melhor forma de reacção e adaptação aos mesmos. 
Iniciaram-se e instalaram-se processos de participação cívica e comunicação pública de ciência, tendo mobili-
zado uma ampla rede de interlocutores locais. O impacto consequente foi a consciencialização e capacitação 
das populações mais directamente afectadas pelas dinâmicas de alteração costeira. 
Por coincidência, naturalmente imprevisível, o Change decorreu num período de extremas afectações costeiras 
em dois invernos particularmente violentos. Tal trouxe maior visibilidade e receptividade da opinião públi-
ca ao valor acrescentado deste projecto de investigação e abertura à interacção com a sua equipa.
Também por coincidência, encontram-se neste momento em revisão a segunda geração de Programas de Or-
denamento da Orla Costeira (POOC) e foram anunciados em Dezembro de 2014 os resultados do trabalho 
do Grupo de Trabalho do Litoral (cujo coordenador, Filipe Duarte Santos, participou no projecto CHANGE). 
Estão assim reunidas as condições para potenciar o impacto deste projecto de investigação no delinear das 
orientações de política pública que visam promover a gestão integrada da costa Portuguesa.  
Esta comunicação sintetiza alguns dos principais resultados do Change, propondo questões para investigação 
futura e políticas públicas num momento em que, tanto à escala internacional como comunitária, e nacional, 
se preparam decisões que as novas condições climáticas impõem.
Começamos por sumarizar as análises realizadas aos contextos físico, social e administrativo que condicionam 
a evolução da costa Portuguesa. Sistematizamos em seguida os principais resultados do trabalho de terreno 
junto das populações. E por fim delineamos um conjunto de recomendações e perspectivas futuras de investi-
gação com vista a uma gestão da orla costeira nacional, mais eficiente, adaptativa e cidadã.

1. Diagnóstico dos problemas: biofísicos, socio-económicos e político-administrativos
2.  A dinâmica de evolução da costa portuguesa e o desenvolvimento dos instrumentos para a sua gestão 

integrada são condicionados por múltiplos factores. Estes podem ser sistematizados de acordo com a sua 
natureza: bio-física; socioeconómica ou político-administrativa.

2.1. Do ponto de vista biofísico, Portugal é um dos países europeus mais afectados pela erosão costeira. A 
costa oeste portuguesa, exposta à agitação marítima do Atlântico Norte, é uma das mais energéticas de toda a 
Europa.
É assim inevitável o recuo da linha de costa, embora com significativas variações consoante o troço costeiro 
e o período histórico considerados. As causas deste recuo, cada vez mais acentuado, estão geralmente relacio-
nadas com a redução do fornecimento sedimentar devida a actividades humanas, sobretudo a construção de 
barragens, a extracção de inertes nos cursos de água e a construção de estruturas pesadas de defesa costeira e 
de obras portuárias.
De acordo com o relatório do Grupo de Trabalho do Litoral4, redigido em Dezembro de 2014, «a construção 
de barragens é um dos factores a que tem sido atribuída mais importância na redução do fornecimento sedi-
mentar para a costa, estimando-se que actualmente as barragens sejam responsáveis pela retenção de mais de 
80% dos volumes de areias que eram transportadas pelos rios antes da respectiva construção (Valle, 2014). 
Esta redução associa-se não só ao efeito de retenção sedimentar nas albufeiras (Abecasis, 1997), mas também 
à regularização das velocidades, resultante da atenuação das cheias (Santos-Ferreira e Santos, 2014).» (Santos 
et al 2014, no prelo).
A extracção de areias no domínio hídrico é outra das causas do elevado défice sedimentar no litoral. Segundo 
ainda o mesmo relatório, «os elementos incluídos no Estudo do Mercado de Inertes em Portugal continental, 
promovido em 2003 pelo então Instituto da Água, permitem estimar que, à data, cerca de 1/3 das areias comer-
cializadas para a construção civil e obras públicas eram obtidas no domínio hídrico, sendo entre 54% e 66% 

4  No âmbito do despacho n.º 6574/2014, de 20 de Maio, foi constituído o Grupo de Trabalho para o Litoral, coordenado 
pelo professor Filipe Duarte Santos, com o objectivo de «desenvolver uma reflexão aprofundada sobre as zonas costeiras, 
que conduza à definição de um conjunto de medidas que permitam, no médio prazo, alterar a exposição ao risco, incluindo 
nessa reflexão o desenvolvimento sustentável em cenários de alterações climáticas».
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dos inertes extraídos nos portos e a restante parte extraídos no rio Tejo» (Santos et al 2014, no prelo).
Estes dados ganham ainda maior relevância quando se tem em consideração o ritmo a que a linha de costa tem 
recuado em Portugal continental. Trata-se de valores com significativas variações consoante o troço costeiro 
e o período histórico considerados, mas bastam alguns números para ilustrar o que está em causa. Na faixa 
costeira a sul do Porto, por exemplo, entre Espinho e Cortegaça, a linha de costa recuou 4,5 m/ano entre 1980 
e 1989, com valores máximos locais de 12 m/ano. Em Forte Novo, no Algarve (próximo de Quarteira), a perda 
foi de 3,5 m/ano, com um máximo local de 4m/ano no período de 1983-91 (Dias et al., 2000). Provavelmente 
estes dados não seriam tão preocupantes nos séculos anteriores quando as zonas costeiras do país eram essen-
cialmente despovoadas. Todavia, hoje, não podem ser ignorados os impactos sociais e económicos da erosão 
costeira.
Por outro lado, os processos naturais que alimentam este recuo são exponenciados pelo impacto das alterações 
climáticas. Estas provocam uma maior frequência de valores extremos do nível médio global do mar (NMGM) 
que acelera a erosão costeira, «permitindo que as ondas rebentem mais próximo da costa e transferindo mais 
energia para o litoral» (Relatório do Grupo de Trabalho do Litoral, 2014). Por exemplo: entre 1977 e 2000, a 
taxa de aumento médio anual do nível médio do mar (NMM), medido pelo marégrafo de Cascais, foi de 2,1 
mm /ano, tendo subido no período de 2000-2013 para 4,1 mm/ano (Antunes, 2014). Ou seja, desde 2000, a 
subida do NMM duplicou relativamente às duas últimas décadas do século XX. Cumulativamente, prevê-se 
que o NMGM aumente entre 0,5 m até ao final deste século, podendo atingir valores da ordem de 1 m. 
Os mapas de susceptibilidade, do projecto Change, com horizontes temporais de 2025, 2050 e 2100, ilustram 
o agravamento do galgamento, inundação e erosão costeiras decorrentes do aumento do NMGM e suas inevi-
táveis consequências nas actividades económicas e sociais da costa.

2.2. Do ponto de vista socio-económico, verificamos que, por múltiplas razões, a população portuguesa foi 
abandonando, progressivamente, o interior do país a caminho dos centros urbanos, comerciais e industriais, 
polarizados em torno das áreas de influência de Lisboa e do Porto. 
Contudo, na segunda metade do século XX, a conjugação dos grandes ciclos migratórios dos anos 60 com a 
popularização crescente de uma cultura recreativa balnear moderna, sobretudo na pós-revolução de Abril, ge-
rou as condições para um processo acelerado de ocupação intensiva de muitos lugares costeiros. Foi só a partir 
de então que a urbanização da faixa costeira deixou de estar directamente relacionada com o crescimento das 
duas áreas metropolitanas do país – Lisboa e Porto –, assistindo-se a uma forte pressão construtiva que tem 
conduzido à urbanização / suburbanização do litoral (Schmidt et al 2012).
Acentuou-se cada vez mais o contraste entre as regiões do interior, hoje com densidades abaixo dos 20 habi-
tantes/km2, e as zonas costeiras, com uma densidade média de 215 habitantes/km2 – um valor bem acima da 
densidade média da União Europeia, que é de 114 habitantes/km2 (EEA, 2006). 
No total das freguesias costeiras de Portugal continental – e sem incluir as freguesias estuarinas de Lisboa e as 
ribeirinhas do Porto – a população duplicou desde 1960 e o número de alojamentos mais do que quadruplicou 
(Gráficos 1 e 2). Desde pequenas habitações precárias e clandestinas até residências de segunda habitação; des-
de empreendimentos turísticos ordenados até à sua transformação em pequenas ou grandes eclosões urbanas, 
verificou-se um duplo processo de ‘costeirização’: por um lado, pela afluência das populações à costa e, por 
outro, pela crescente utilização turística e recreativa por parte de residentes, utentes e turistas. 
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Gráfico 1 – Freguesias costeiras: evolução da população (1930-2011)

Fonte: INE, 2012

Gráfico 2 – Freguesias costeiras: evolução no n.º de alojamentos (1940-2011)

Fonte: INE, 2012

A dinâmica deste processo recente e massivo de ‘costeirização’ é indissociável da evolução dos principais 
motores da economia portuguesa das últimas décadas: o turismo, a construção civil e o imobiliário. O turismo 
combinou-se com as dinâmicas próprias da expansão urbana, favorecida pelos promotores imobiliários e por 
um sistema de planeamento incipiente, dando origem a uma ‘mistura explosiva’ que ameaça a sustentabilidade 
das zonas costeiras (Schmidt et al 2012).
Os dados são impressivos: entre 1990 e 2005, Portugal foi o país da UE que mais construiu a 1 km da linha de 
costa (EEA 2006). Contudo, 11% do total de alojamentos costeiros encontram-se vagos.
As decisões dos responsáveis pelo planeamento urbano, bem como a abordagem de promotores imobiliários 
e proprietários, ignoraram a natureza altamente instável da costa portuguesa pressupondo que a linha costeira 
fosse imutável ou permanecesse estável para sempre. Assim, urbanizaram-se sucessivamente áreas de risco, o 
que contribuiu para aumentar as dinâmicas de erosão costeira.
Subsequentemente, para ‘proteger’ a costa, construíram-se obras pesadas de defesa ao longo de diversos tro-
ços, que sistematicamente foram agravando os problemas de erosão a jusante. Segundo os apuramentos reali-
zados pelo Grupo de Trabalho do Litoral (Santos, 2014), o Estado Português despendeu 196 milhões de euros 
entre 1994 e 2014, mais de metade dos quais em obras pesadas. 
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2.3. Do ponto de vista político-administrativo, a cronologia da gestão da costa portuguesa entende-se por 
mais de 150 anos (Quadro 1). Sublinhemos aqui alguns pontos-chave da sua evolução. 
O elemento fundador, o Decreto Real de 31 de Dezembro de 1864, estabelece o Domínio Público Marítimo, a 
“margem das águas do mar”. Esta é uma faixa costeira, com condicionantes especiais, onde os privados podem 
dispor do direito de utilização ou exploração mas cuja propriedade é direito inalienável do Estado.

Quadro 1 – Evolução do quadro legislativo da gestão da orla costeira

Volvido quase um século, assiste-se nos anos 70 e 80, a novo impulso reformador. A causa subjacente pren-
de-se com a pressão urbanística sobre a faixa litoral de Portugal Continental, fruto do êxodo rural-urbano na 
década de 60. Esta pressão teria, na década de 70, um incremento radical com a continuidade da afluência à 
costa, inflacionada pelo acolhimento dos cidadãos das ex-colónias no pós-revolução de Abril de 1974.
Face a este fenómeno, a administração do território, desprovida de instrumentos de regulação e planeamento 
eficazes e baseada num organigrama institucional inapropriado, não conseguiu conter a pressão urbanística no 
litoral português. Sucedem-se, neste período, iniciativas legislativas de índole reactiva procurando preservar o 
património biofísico da pressão urbana (por ex. o alargamento do regime de protecção costeira às áreas adja-
centes em 1971; a criação da Reserva Ecológica Nacional (REN) em 1983; e a delimitação de áreas protegidas 
litorais). 
Nos anos 90, surgem os primeiros instrumentos de ordenamento do território especificamente desenvolvidos 
para a gestão da costa, os POOC - Planos de Ordenamento da Orla Costeira - identificados como planos espe-
ciais pela Lei de Bases do Ordenamento do Território e Urbanismo (1998). Desde então, a orla costeira ganhou 
renovada centralidade no quadro legislativo e aumentou a produção de políticas públicas especificamente 
desenvolvidas para este território. Enumeremos sucintamente, o Programa Finisterra em 2003, os Polis Litoral 
de 2008 e, em particular, a Estratégia Nacional de Gestão Integrada das Zonas Costeiras – ENGIZC, aprovada 
em 2009. Saliente-se ainda a influência da Lei da Água de 2005 que criaria, em 2008, cinco Administrações de 
Regiões Hidrográficas (ARH) com jurisdição até à costa, mas que acabariam integradas na Agência Portuguesa 
do Ambiente em 2011, perdendo a dinâmica e autonomia que as caracterizaram (Schmidt e Ferreira 2014).
Actualmente, existe uma clara dinâmica legislativa com incidência directa ou indirecta na gestão da costa 
portuguesa. Destaquemos, a já referida Estratégia Nacional para a Gestão Integrada das Zonas Costeiras (EN-
GIZC) de 2009, a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC) de 2010 e o Plano 
de Acção de Protecção e Valorização do Litoral 2012-2015. Cumulativamente, encontram-se em processo de 
revisão os POOC antecipando-se a sua conclusão no decorrer de 2015. 
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Na sequência dos recentes galgamentos das protecções costeiras, no início de 2014, provocados por eventos 
climatológicos de intensidade acima da média, a costa adquiriu no último ano uma renovada proeminência 
enquanto objecto de política pública. A criação do Grupo de Trabalho do Litoral, em Março de 2014, foi a 
resposta política a este cenário, tendo este grupo como missão agilizar a implementação das estratégias exis-
tentes, sugerir a sua revisão, determinar prioridades de intervenção, definição de competências, simplificação 
de processos e sugerir as eventuais alterações legislativas necessárias.
Em suma, se por um lado se registou maior coerência no quadro legislativo a partir de finais de 1990, por outro 
lado, após múltiplos estudos, estratégias, planos, promoção de modelos de gestão integrada, o resultado prático 
dos mesmos não é visível.
As causas subjacentes a esta ineficiência na implementação dos instrumentos de gestão costeira são múltiplas. 
Mas muitas delas resultam de um organigrama progressivamente complexo e em constante reconfiguração, 
composto por um processo acumulativo de instituições com um quadro de competências indefinidas e muitas 
vezes sobrepostas, desarticuladas e descoordenadas entre si e, portanto, fragilizadas face a pressões de vária 
ordem e expostas à conflitualidade jurídica.
O actual panorama institucional da costa espelha, pois, a complexidade inerente à coordenação de qualquer 
intervenção de gestão integrada da zona costeira em Portugal: cerca de 93 instituições exercem algum tipo de 
tutela sobre a faixa costeira, para além das 55 autarquias e das 132 Juntas de Freguesia. De facto, a multipli-
cação disfuncional dispersiva de instituições, para não falar dos inúmeros e contraditórios regimes legais em 
vigor, foi criando um panorama burocrático progressivamente ilegível para os cidadãos e ingovernável para 
decisores políticos.
 
3. Resultados da pesquisa a três níveis 

Apresentamos de seguida alguns dos resultados do Projecto Change a partir da compilação de algumas das 
principais conclusões da investigação levada a cabo e das recomendações deles decorrentes para a optimização 
da gestão integrada da orla costeira portuguesa. Organiza-se esta parte em torno de três temas: Governação, 
Cidadãos e Ciência. 

3.1.Relativamente aos processos de governação, o Estado central, é o principal responsável pela gestão da 
orla costeira. Esta é a opinião predominante tal como revelado pelos resultados do inquérito. Contudo, pese 
embora esta leitura consensual, nos workshops realizados emergem outras interpretações complementares. 
Por um lado, sobressai o papel da comunidade intermunicipal ao nível da liderança, organização e mobiliza-
ção local, lobbying junto da administração central, candidaturas a fundos europeus, etc. Por outro lado, é real-
çado o papel das autarquias, “se não nos entendemos todos a nível local nunca a nível central farão alguma 
coisa”. Em suma, pese embora a atribuição ao Estado - central e local - da responsabilidade pela gestão da 
costa, há um forte apelo a um localismo pró-activo por parte do poder local. 
Numa leitura transversal, não é contudo consensual o motivo que mobiliza a acção do Estado na gestão da 
costa. Se por um lado se advoga a defesa de pessoas e bens  como justificação da política de investimento em 
obras de protecção costeira, por outro lado levantam-se questões sobre a permeabilidade do Estado a alguns 
dos agentes económicos da costa (por ex. extracção de areias, promotores imobiliários, etc.).
Contudo, independentemente de se tratar do poder central ou local, a moldura processual que gere a acção do 
Estado é vista pelos cidadãos como um sério obstáculo à agilização e implementação das estratégias integradas 
de gestão costeira. Na perspectiva da opinião pública é particularmente relevante a complexidade das cadeias 
de tomada de decisão de uma intervenção na orla costeira, em particular: o número de entidades envolvidas – 
“a CM não é a única entidade que tem uma voz (...) neste tipo de situações, nós temos 30 entidades que têm de 
ser consultadas, para determinado tipo de projecto” ... “o que a legislação nos diz (...) é que todas têm de dar 
pareceres, que são vinculativos!” (Quarteira) - e a opacidade do mapa de interlocutores -  “se vocês forem 
bater à porta de um gabinete em Lisboa, 1º, não sabem a morada, 2º, não sabem o interlocutor, 3º, quando 
conseguirem identificar o interlocutor, ele vai devolver-vos e dizendo “neste momento eu não tenho cobertura 
para fazer nada. (…) provavelmente remete-vos para um assessor do gabinete da Ministra.” (Vagueira). 
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Estes factores, entre outros, potenciam a percepção, por parte das populações, de uma responsabilidade insti-
tucional difusa no Estado. Mas não só. A cultura institucional prevalecente no Estado, e os impactes práticos 
da mesma na implementação dos instrumentos de gestão da costa que tem ao seu dispor fundamentam outro 
tipo de leituras. 
Por um lado a leitura da lógica de acção predominantemente reactiva do Estado, sendo “a discussão muito 
focada no imediato, no efectivo, no risco que é visível, e sem se tratar as coisas com o tempo suficiente, nem 
da análise nem da medida que se vai fazer.” Intervenções (...) numa forma de SOS. A prevenção não (...) tem 
acontecido... (Vagueira). 
Por outro lado, persiste a percepção de que prevalecem intervenções casuísticas não integradas: “estas inter-
venções pontuais não são pensadas no troço litoral e [consoante a dinâmica da linha costeira] é aí que se faz 
a avaliação.” (Quarteira). Não se assume nem uma política nem uma unidade de intervenção. 
Este facto é particularmente relevante no contexto de crise socioeconómica que o pais atravessa pois quando 
“(...) os problemas são muito grandes e os custos também o são, e o país não tem dinheiro neste momento. (...)
é preciso decidir onde intervir e como” (Vagueira).

3.2. Do ponto de vista dos cidadãos, nos workshops participativos do projecto Change, sobressaíram duas 
características principais. Por um lado a questão da participação nos processo de decisão sobre a costa e por 
outro a questão do financiamento da gestão costeira.
Quando questionados sobre o nível de participação nas consultas de planos e programas para as zonas costeiras 
e gestão do litoral, menos de 6% afirmam tê-lo feito (Gráfico 3). Este valor é um espelho fiel do clima de mútua 
desresponsabilização entre decisores políticos e cidadãos. 

Gráfico 3 Participação Pública em planos e projectos

Fonte: www.projectochange.ics.ul.pt, 2013

Os decisores políticos justificam os baixos índices de participação pública com a falta de iniciativa e cultura 
cívica dos cidadãos, com as lacunas de formação escolar que não incute nos cidadãos rotinas de participação e 
os leva a auto-excluírem-se do debate político. Referem até que este absentismo leva por vezes os cidadãos a 
exprimir opiniões “ilegítimas” e os torna susceptíveis de manipulação.
Os cidadãos, por sua vez, responsabilizam os decisores políticos pela sua exclusão dos processos de tomada de 
decisão. Listam múltiplos desincentivos à participação tais como: a falta de acesso prévio à informação e de 
divulgação das consultas públicas; a calendarização das sessões de participação; a dificuldade em descodificar 
a linguagem técnica em que a mesma é distribuída; a percepção de que a participação pública tem reduzido im-
pacte no determinar da decisão final, e a sensação generalizada da instrumentalização do processo participativo 
apenas como forma de legitimação das decisões.
Uma outra questão dividiu particularmente os participantes. Falamos do processo de mercantilização do li-
toral. Este centra-se na questão de quem deve pagar pela protecção da orla costeira. Por um lado há quem 
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argumente que o “Estado não tem pagar, porque não podemos estar a tornar publico os encargos, enquanto 
privatizamos o lucro” (Quarteira). Ora tal implicaria a universalização do princípio do utilizador-pagador. 
Contudo, esta solução é vista como “um mecanismo de selectividade económica ainda que baixa” (Costa). 
Este cenário é ainda mais veemente rejeitado pelos habitantes das áreas balneares: “Eu sempre fui daqui. Que 
culpa tenho de aqui viver. Tenho algum privilégio? É a minha terra”. (Vagueira). De facto, (...) “não podemos 
sacrificar o bem-estar dos residentes à custa dos visitantes” (Costa) (Schmidt et al 2014a).
Tanto mais que até ao momento, a estratégia do utilizador-pagador tem-se revelado pouco consensual: “a taxa 
de dormida está em cima da mesa no Algarve, mas o dinheiro é para as câmaras fazerem acções sociais” (...) 
aqui em Aveiro (...) tem dado uma celeuma bestial, a tal ponto que tem havido impugnação atrás de impugna-
ção para tentarem que a coisa não avança.” (Vagueira).

3.3. Do ponto de vista do conhecimento científico, sublinham-se algumas constatações de consenso. Em pri-
meiro lugar, a erosão costeira é considerado um problema grave ou muito grave pela maioria dos inquiridos 
(Gráfico 4).

Gráfico 4 – Percepção da Erosão Costeira

Fonte: www.projectochange.ics.ul.pt, 2013

Estes conseguem também identificar as causas da erosão (Gráfico 5), atribuindo-a primordialmente a causas 
naturais, mas também a causas antrópicas (extração de areias, construção de esporões).

Gráfico 5 – Causas atribuídas à Erosão Costeira

Fonte: www.projectochange.ics.ul.pt, 2013
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As alterações climáticas são também identificadas como uma das causas da erosão e verificou-se também que 
praticamente todos os inquiridos já tinham ouvido falar deste problema e a grande maioria acredita na sua 
ocorrência
Esta é pois uma condição favorável à disseminação de informação científica incluindo os mapas de suscepti-
bilidade futura. Muitos intervenientes acham mesmo fundamental o público estar ciente dos riscos e conhecer 
estes estudos, em particular como uma forma de responsabilização e resposta face às ameaças futuras: “perante 
uma mesma vulnerabilidade, um cidadão mais informado reduz o risco” (Costa da Caparica). Porém, outros 
actores, nomeadamente alguns autarcas e participantes com actividade no sector do turismo e imobiliário con-
sideraram que este tipo de informação pode ser nefasta para as economias locais e a sua disseminação deve ser 
controlada, gerida e comunicada de forma diferenciada aos diferentes actores. 
Tal como os cientistas, também alguns decisores políticos apontam a necessidade de mais estudos como for-
ma de reduzir a incerteza e justificar a intervenção: é necessário cada vez mais reduzir essa incerteza, e ter 
opiniões, acções mais concretas, que nos permita chegarmos a uma determinada solução, que se espera que 
seja a melhor, e que seja a mais económica, ambiental, e tecnicamente melhor elaborada (Vagueira). Este é o 
desafio premente da comunidade científica na sua interacção com a população. Contribuir activamente para a 
constituição de uma cultura costeira, e inerentemente consagrar a costa como um valor colectivo de identi-
dade territorial.
Salienta-se ainda a importância de incorporar o conhecimento local nos estudos científicos e nas decisões polí-
ticas. Pescadores e outros profissionais ligados ao mar têm um conhecimento directo e experiencial, sustentado 
em anos de observação continuada, que pode ser complementar às medições técnico-científicas (Delicado et 
al 2012).

Discussão e novas directrizes para a gestão costeira

O projecto Change identificou a multiplicação disfuncional e dispersiva de instituições e regimes legais que 
actuam sobre a orla costeira. 
Na perspectiva da sociedade e da construção de uma cidadania activa, esta dispersão traduz-se na inexistência 
de interlocutores institucionais claros, estáveis e coerentes. Traduz-se também num regime jurídico confuso, 
contraditório e inoperante que cria um estímulo permanente à descoberta de soluções avulso, aproximando-se 
facilmente da mobilização de expedientes ilícitos ou da criação de factos consumados inibitórios do bom fun-
cionamento da Administração. Torna-se assim crucial um redesenho institucional da estrutura administrativa 
da faixa costeira no sentido da máxima coordenação, integração e clarificação funcional e com um interlocu-
tor único no interface com o cidadão. De igual modo parece essencial uma clarificação do regime jurídico, 
que acompanhe o redesenho institucional, em leal transparência de princípios, regras e procedimentos, em 
moldes interpretáveis pelos cidadãos que estimulem uma cidadania activa e directa (com acesso facilitado a 
todo o tipo de informação), evitando a necessidade de mediações técnico-jurídicas para a sua interpretação. 
Ainda a integração clara entre zonas costeiras e bacias hidrográficas no desenho dos instrumentos de gestão e 
nas acções de informação à população, é crucial. Há que consciencializar os cidadãos da necessidade de enten-
der as questões da instabilidade costeira como parte de um sistema mais vasto que inclui as redes hidrográficas 
(Schmidt 2013; Schmidt et al 2013). 
O projecto Change identificou também um grande potencial de participação cívica, mas simultaneamente uma 
grande inibição por parte das populações. Esta espelha, em parte, a cultura cívica predominante pautada por 
um afastamento dos processos de informação e decisão pública. Outros factores inibidores são a obscuridade 
do quadro institucional e legislativo e o reconhecimento do potencial de conflito de situações onde co-existem 
elevadas rivalidades de interesses territorialmente concentrados. Neste sentido, é fundamental o desenvol-
vimento de estratégias comunicacionais centradas na informação específica sobre as dinâmicas das zonas 
costeiras. Estas devem ter em conta as dinâmicas por vezes segmentadas e complexas das populações costei-
ras. O objectivo subjacente é conseguir fazer chegar o máximo de informação ao máximo de cidadãos. Torna-
se também crucial a criação de mecanismos de mediação permanentes que mobilizem a participação cívica, 
não só nas decisões, como nos processos da sua implementação, assegurando que os cidadãos e organizações 
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da sociedade civil obtenham feedback da sua participação, sempre em conta a complexidade contraditória 
dos interesses presentes no litoral; 
Finalmente, face ao desafio multidisciplinar em que consiste o estudo da orla costeira é consensual assumir a 
existência, em Portugal, de bons recursos científicos, tanto em termos de conhecimento adquirido, como de 
recursos humanos. Contudo, as estruturas científicas nacionais vivem actualmente numa condição de incerteza 
institucional e financeira que fragiliza a sua produtividade e capacidade de investigação sobre a orla costeira, 
assegurada sobretudo pelo empenho dos cientistas e por pontuais solicitações oficiais. Ao nível da Administra-
ção Pública regista-se igual descontinuidade e quebra na recolha, organização e integração de informação de 
natureza técnica e científica, como é o caso do Sistema de Administração do Recurso Litoral - SIARL.
É pois fundamental assegurar meios de continuidade para as estruturas científicas e administrativas dedicadas 
à recolha e tratamento de dados sobre a costa, mediante contratos-programa de longa duração celebrados entre 
instituições públicas, centrais e locais e as universidades. Bem como assegurar os trabalhos de monitorização 
indispensáveis para garantir a continuidade de séries estatísticas fundamentais para a confiança e solidez nos 
resultados científicos e redução da sua incerteza. Esta monitorização é necessária, não só para a cooperação 
internacional mas também como ferramenta de investigação, de análise de custo-benefício e de apoio às futu-
ras decisões políticas. 
Importa ainda aprofundar a comunicação dos resultados científicos aos actores-chave e ao público. Há que 
investir na comunicação pública de ciência, factor fundamental para fomentar uma cultura cidadã mais capaci-
tada. No caso da orla costeira, a ciência é um veículo fundamental na criação de um novo quadro de valores 
de cidadania e identidade territorial. E também tomar em consideração o conhecimento local sobretudo dos 
que trabalham directamente com o mar (por ex. comunidades piscatórias, etc.), tanto na produção de conheci-
mento científico como no desenho dos instrumentos de intervenção.

Conclusões e perspectivas futuras

O projecto Change contribui claramente para um conhecimento mais detalhado sobre duas relações simbióti-
cas fundamentais na evolução da costa portuguesa: as relações Estado/ Costa, e Cidadão/ Costa. Neste contex-
to, o Change identificou quatro dicotomias que são estruturais para o debate informado e participado sobre o 
futuro da gestão integrada da orla costeira portuguesa.
. Avanço do mar vs hold the line: Se por um lado existe um alargado consenso de que o avanço do mar pode 
ser retardado mas é inevitável, por outro lado mais de 90% da população inquirida advoga o fixar da linha de 
costa actual. Este ponto é fundamental, em particular tendo em conta as restrições financeiras que condicionam 
a acção pública hoje em dia e o expectável agravamento dos, já elevados, custos de manutenção da linha de 
costa actual.
. Problema local vs nacional: A relação entre escalas deve ser equacionada de duas formas distintas. Há que 
questionar o valor da costa enquanto valor cultural, valor de património colectivo e o seu peso na relação de 
identificação do cidadão com o território. Seja numa lógica de utilização da costa, seja numa lógica de coesão 
nacional para com quem nela habita, seja numa lógica de sobrevivência ao impacto directo de fenómenos cli-
máticos, é fundamental (re)definir o valor da costa portuguesa para o colectivo dos seus cidadãos. 
. Privado vs público: o futuro da costa passa também por uma reflexão sobre a responsabilidade de algumas 
das causas identificadas da dificuldade na gestão da orla costeira. Por um lado, temos lógicas de desrespon-
sabilização fortemente enraizadas na cultura nacional de relação com o território. Um caso paradigmático é o 
da vitimização daqueles que alimentaram processos de ocupação ilegal de áreas ecologicamente sensíveis. Há 
que questionar abertamente a condição do “cidadão-vítima” e aferir o seu contributo real enquanto agente cau-
sador do problema. Esta questão é tanto mais sensível política e socialmente quando consideramos a imagem 
predominante aos olhos do cidadão do papel do Estado enquanto regulador-pagador. Um regulador deficitário, 
e um pagador quase exclusivo.
. Inacção vs pró-acção: outra dimensão de mudança fundamental para o futuro da gestão integrada da orla 
costeira é a da lógica predominante de intervenção. Visa-se promover a acção em favor do bem comum (pro
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-activa) ao invés da acção contra o mal comum (reactiva) que tem, até hoje, pautado a intervenção do Estado. 
Saliente-se contudo, as exigências da pró-actividade, que não passam apenas por uma questão de recursos fi-
nanceiros, nem de capacidade técnica, mas por uma mudança de cultura institucional que incorpore princípios 
de coordenação, eficiência de acção e participação cidadã até hoje praticamente inexistentes.
Em suma, a inevitável questão que irá pautar não só o debate científico mas também a acção dos actuais e fu-
turos decisores políticos é a manutenção ou não da linha de costa portuguesa tal como a conhecemos e as 
possibilidades materiais de o assegurar.
A resposta a tal questão implica debater o valor social e cultural da costa, a forma como colectivamente a apro-
priámos e a utilizamos, as condicionantes biofísicas que determinam actualmente o seu padrão de evolução, e, 
muito importante, a capacidade do Estado, quer política, quer financeira, quer ao nível da reforma institucional, 
de implementar de forma eficaz e eficiente as estratégias que delineia. 
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