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Resumo  

A costa portuguesa tem sofrido uma grande pressão, devido à enorme 

litoralização do país, consequentemente as Áreas Protegidas Litorais (APL’s) são um 

dos maiores desafios para a Conservação da Natureza e Biodiversidade. Para esta ser 

possível é crucial que haja a plena articulação dos vários Instrumentos de Gestão 

Territorial e das várias estratégias nacionais que influenciem a gestão e ordenamento 

costeiro. 

Assim sendo, a presente dissertação pretendeu estudar a articulação entre dois 

tipos de Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT’s) e a eficácia destes, 

nomeadamente o impacte e eficácia do ordenamento costeiro nas APL’s.  

Para se poder aferir a articulação dos PEOT’s definiu-se como objectivo: 

verificar a conformidade dos Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP’s) 

com os objectivos dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC’s), nas zonas 

das APL’s.  

Para aferir a eficácia dos POOC’s foi proposto: verificar qual o estado de 

execução dos POOC´s nas medidas de Conservação da Natureza, protecção e defesa 

costeira, perigosidade e risco para pessoas e bens e na vertente económico-social. E 

qual a sua relação com a evolução da regulamentação dos POOC’s. 

Da análise dos resultados obtidos para cada objectivo, deduziu-se que, existe 

uma desconformidade entre o POOC e o POAP dos dois casos de estudo. Esta 

desconformidade possivelmente está relacionada com a existência de uma 

desarticulação funcional na elaboração destes PEOT’s. Também se observou que 

existe um défice no grau de execução dos POOC’s. Este facto possivelmente 

contribuiu para as mudanças na regulamentação dos POOC’s. Além disso, a 

existência de dois tipos de PEOT’s, na mesma área territorial, aumenta o grau de 

execução do POOC. Esta área por estar abrangida por dois tipos de PEOT’s, devido à 

sua elevada sensibilidade ecológica, faz com que haja a priorização da implementação 

destas medidas nas áreas de POAP em detrimento das áreas de somente POOC. 

 

Palavras-chave 

Biodiversidade, Conservação da Natureza, Gestão da Zona Costeira, Ordenamento.  
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Abstract  

The Portuguese coast has suffered a tremendous pressure due to the huge 

littoralisation the country, consequently Coastal Protected Areas (APL’s) are thus the 

most dramatic challenge for Nature Conservation and Biodiversity in Portugal. For this 

to be possible it’s crucial that there is full articulation of the various Land Management 

Instruments (IGT’s) and the various strategies that influence the management and 

coastal land-use. 

So, this thesis intended to study the articulation between two types of Special 

Land-Use Plans (PEOT’s), and effectiveness of these plans, particularly the impact and 

effectiveness of coastal land-use in APL's. 

In order to assess the articulation of the PEOT’s an objective was defined: to 

verify the conformity of Protected Areas Land-Use Plans (POAP’s) with the objectives 

of Coastal Land-Use Plans (POOC 's) in areas of APL's.  

For assessing the effectiveness of the POOC's it was proposed: check which 

execution state of POOC's in: nature conservation measures, protection and coastal 

defense measures, hazard and risk to people measures and property and the 

economic and social aspects. And how does it relate with the evolution the regulation 

of POOC's. 

Of the analysis of the results obtained for each objective, it was inferred that 

exists a disconformity between the POOC and the POAP of two cases studies. This 

disconformity is possibly related to the existence of a functional disarticulation in 

drawing of these PEOT’s. We also observed that there is a deficit in the degree of 

implementation of POOC's. This possibly contributed to the changes in the regulation 

of POOC's. Furthermore, the existence of two types of PEOT's in the same territorial 

area, increases the degree of implementation of POOC. The area to be covered by two 

types of PEOT's, due to its high ecological sensitivity, means that they are prioritizing 

the implementation of these measures in the areas of POAP at the expense of areas of 

POOC only. 

 

KEY WORDS 

Biodiversity, Coastal Zone Management, Land-Use, Nature Conservation. 
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1. Introdução 

A costa portuguesa é um sistema natural complexo e muito dinâmico, com uma 

elevada sensibilidade ambiental. Contém ecossistemas muito diversificados com uma 

grande concentração de habitats, de recursos naturais e uma importante diversidade 

biológica. Os ecossistemas costeiros, além de serem muito diversificados, geralmente 

fornecem barreiras vitais de protecção às comunidades humanas da força das ondas e 

das tempestades que atingem a costa (Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Regional (MAOTDR), 2007). 

 

1.1. Evolução da Zona Costeira Nacional 

A Zona Costeira (ZC) é a porção de território influenciada directa e 

indirectamente, em termos biofísicos, pelo mar e que, sem prejuízo das adaptações 

aos territórios específicos, tem, para o lado de terra, a largura de 2 quilómetros medida 

a partir da linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais e se estende, para o 

lado do mar, até ao limite das águas territoriais, incluindo o leito. A concretização, no 

território, dos limites estabelecidos deverá seguir um critério de flexibilidade, de forma 

a considerar as especificidades próprias de cada contexto territorial. Associado ao 

conceito de ZC temos mais três conceitos, nomeadamente o de litoral, o de orla 

costeira e o de linha de costa (RCM n.º 82/2009, de 8 de Setembro). 

Com o abandono da agricultura, a terciarização da actividade económica e 

devido às várias características excepcionais da ZC, têm-se verificado uma enorme 

litoralização do território, ao longo das décadas, o que tem provocado uma grande 

pressão sobre os ecossistemas costeiros e os recursos naturais que lhes estão 

associados, nomeadamente o caso das APL’s. Dos 950 km de extensão de costa, 

26% estão ocupados com construções, 75% da população portuguesa está 

concentrada nos concelhos do litoral e 85% do Produto Interno Bruto é concentrado no 

litoral (Santos, 2006). 

Devido à enorme pressão a que a ZC nacional tem sido sujeita e ao 

reconhecimento da importância estratégica desta, existe a necessidade de proceder à 

sua protecção, fundamentalmente através de uma gestão integrada que seja capaz de 

assegurar um desenvolvimento sustentável da referida zona. 

Para isso propõem-se que exista uma interacção efectiva entre organizações, a 

criação de instrumentos legais, de mecanismos de financiamento, e de procedimentos 

e normas adequados que visem a protecção da costa e do ambiente na sua 
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globalidade (adaptado de Najam et al., 2007). O conceito associado é o de 

Governança Ambiental que de acordo com Levy e Newell (2005), refere-se a "vários 

canais através dos quais os impactes das actividades humanas no ambiente natural 

são ordenados e regulados". Estes múltiplos canais envolvem a criação de regras, de 

um quadro institucional, sua implementação e monitorização, bem como a criação de 

normas, expectativas e entendimentos sociais de comportamento aceitável para o 

ambiente, através de processos que envolvam a participação de inúmeras partes 

interessadas (Levy e Newell, 2005). 

Nesta sequência, nas últimas quatro décadas, foram desenvolvidas várias 

iniciativas públicas, que se iniciaram com a clarificação do Regime Jurídico dos 

Terrenos do Domínio Público Marítimo pelo Decreto-Lei (DL) n.º 468/71, de 5 de 

Novembro, medida inovadora e precursora da filosofia de constituição de uma faixa de 

protecção do litoral e adoptada posteriormente em outros países europeus, e que teve 

continuidade com o Regime dos POOC’s, aprovado pelo DL n.º 309/93, de 2 de 

Setembro. E cinco anos mais tarde com a Lei de Bases da Política de Ordenamento 

do Território e Urbanismo (LBPOTU)1 - Lei nº48/98, de 11 de Agosto-, que enuncia os 

princípios e os objectivos que o Ordenamento do Território (OT) e o urbanismo 

deverão seguir e cria um sistema de gestão territorial que se organiza num quadro de 

intervenção coordenada em três âmbitos e se desenvolve através de um conjunto de 

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT’s) (Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto). A 

regulamentação da LBPOTU é feita com a publicação do Regime Jurídico dos 

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

Setembro (DL n.º 380/99, de 22 de Setembro). 

Além disso, a LBPOTU veio também enquadrar os Instrumentos Estratégicos 

cruciais para a protecção e gestão da ZC, nomeadamente, a Estratégia Nacional da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB), adoptada pela RCM n.º 

152/2001, de 11 de Outubro, a Estratégia Nacional para o Mar, aprovada pela RCM n.º 

163/2006, de 12 de Dezembro e a Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira 

Nacional (EGIZCN) aprovada pela RCM n.º 82/2009, de 8 de Setembro. Esta última 

defende que as ZC’s assumem uma importância estratégica em termos ambientais, 

económicos, sociais, culturais e recreativos, pelo que o aproveitamento das suas 

potencialidades e a resolução dos seus problemas exigem uma política de 

desenvolvimento sustentável apoiada numa gestão integrada e coordenada dessas 

                                                           
1
 Actualmente, a LBPOTU está em processo de revisão. 
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áreas (RCM n.º 82/2009, de 8 de Setembro). Sendo os POOC’s os principais 

instrumentos de gestão integrada. 

 

1.1.1. Ordenamento e Conservação da Natureza na Zona Costeira  

Segundo a LBPOTU, o sistema de gestão territorial organiza-se, num quadro 

de interacção coordenada, nos âmbitos territoriais nacional, regional e municipal.  

Além disso, o sistema de gestão territorial concretiza a interacção coordenada 

dos seus diversos âmbitos, através de um conjunto coerente e racional de IGT’s, que 

de acordo com as funções que desempenham, podem ser de quatro tipos: 

1) Instrumentos de desenvolvimento territorial, de natureza estratégica. Estes 

instrumentos são o Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território (PNPOT), os Planos Regionais de Ordenamento do Território e os 

Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território. 

2) Instrumentos de planeamento territorial, de natureza regulamentar. São 

instrumentos de planeamento territorial o Plano Director Municipal (PDM), o 

Plano de Urbanização e o Plano de Pormenor. 

3) Instrumentos de política sectorial. Estes instrumentos são como próprio nome 

indica os Planos Sectoriais. 

4) Instrumentos de natureza especial. Os PEOT’s são os POAP’s, os Planos de 

Ordenamento de Albufeiras Águas Públicas, os POOC’s e os Planos de 

Ordenamento de Estuário (Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto). 

A elaboração de planos de ordenamento de natureza sectorial e especial, 

consagrados no RJIGT, foi o meio mais adequado que se encontrou no OT português 

para gerir de forma sustentável as áreas de especial valor e sensibilidade ecológica e 

paisagística, como o caso dos POAP’s e dos POOC’s. Sendo que alguns destes 

planos de ordenamento de natureza sectorial e especial foram criados nos anos 80/90, 

pelo Ministério do Ambiente, nomeadamente os Planos de Ordenamento de Albufeiras 

Classificadas, os POAP’s e os POOC’s (Alves, 2007).  

A LBPOTU e o RJIGT vieram reforçar a importância dos PEOT’s ao determinar 

que estes estabelecerão os usos preferenciais, condicionados e interditos, 

determinados por critérios de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, por 

forma a compatibilizá-la com a fruição pelas populações e ao obrigar a que exista 
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compatibilidade total com os outros instrumentos da responsabilidade do Estado 

(compromisso recíproco de compatibilidade) (Alves, 2007).  

Assim sendo, o PNPOT, os Planos Sectoriais, os PEOT’s e os Planos 

Regionais de Ordenamento do Território traduzem um compromisso recíproco de 

compatibilização das respectivas opções. Além disso, o PNPOT, os Planos Sectoriais 

e os Planos Regionais de Ordenamento do Território estabelecem os princípios e as 

regras orientadoras da disciplina a definir por novos PEOT’s, salvo o disposto no n.º 2 

do artigo 25.º do DL n.º 380/99,de 22 de Setembro. O PNPOT implica a alteração dos 

PEOT’s que com o mesmo não se compatibilizem. Finalmente quando sobre a mesma 

área territorial incida mais do que um plano sectorial ou mais do que um plano 

especial, o plano posterior deve indicar expressamente quais as normas do plano 

preexistente que revoga, sob pena de invalidade por violação deste (DL n.º 380/99, de 

22 de Setembro). 

Sendo o OT um instrumento fundamental para a Conservação da Natureza e 

da Biodiversidade, na medida em que a disciplina da ocupação do espaço deve 

atender à distribuição geográfica dos valores naturais e compatibilizar a sua 

salvaguarda, bem como a protecção da paisagem, com as propostas de utilização do 

solo. Por outro lado, um correcto OT pode contribuir decisivamente para soluções 

urbanísticas mais respeitadoras do património natural e aptas a proporcionar níveis 

mais satisfatórios de qualidade de vida (RCM n.º 152/2001, de 11 de Outubro). A 

elaboração de PEOT’s permite ao Estado assumir plenamente as responsabilidades 

que a Constituição lhe confia na defesa de valores como o património natural (Alves, 

2007). 

Segundo a ENCNB, a integração de políticas é, pois, uma opção estratégica 

central desta em sintonia com a Estratégia da Comunidade Europeia em Matéria de 

Diversidade Biológica e com o disposto na Convenção sobre a Diversidade Biológica. 

Assim sendo, a ENCNB assume como uma das suas opções estratégicas 

fundamentais a integração da política de Conservação da Natureza e do princípio da 

utilização sustentável dos recursos biológicos na política de OT e nas diferentes 

políticas sectoriais relevantes, tais como a do litoral e ecossistemas marinhos. (RCM 

n.º 152/2001, de 11 de Outubro). 

A política para o litoral, nas suas vertentes terrestre e marinha, tem uma 

importância crucial para a prossecução dos objectivos da ENCNB. E os planos de 

gestão territorial, sobretudo os POOC’s, constituem um poderoso instrumento de 
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intervenção, pois através da implementação destes não só se estabelece uma gestão 

do espaço como se promovem acções de defesa da costa e requalificação ambiental 

do litoral (RCM n.º 152/2001, de 11 de Outubro). 

Assim sendo, sabendo que Portugal é um país costeiro, com 950 km de 

extensão de costa, uma parte das áreas protegidas nacionais está na costa, sendo 

estas áreas protegidas denominadas como APL’s. Das APL’s nacionais destacam-se, 

as seguintes: Parque Natural do Litoral Norte; Parque Natural de Sintra-Cascais; 

Parque Natural da Arrábida; Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

e Parque Natural da Ria Formosa (como se pode observar na Figura 1), pois são as 

APL’s com estatuto de Parque Natural. Além disso, devido à enorme litoralização do 

território nacional, as APL’s estão sujeitas a uma enorme pressão humana. Por 

conseguinte, as APL’s são um dos maiores desafios para a Conservação da Natureza 

e Biodiversidade em Portugal. E para esta ser possível é crucial que haja a plena 

articulação dos vários IGT’s e das várias estratégias nacionais que influenciem a 

gestão e ordenamento costeiro. 

 

Figura 1 – Mapa das APL’s em destaque 



 

6 

 



O impacte e eficácia do ordenamento costeiro em Áreas Protegidas Litorais. 

 

7 

 

2. Motivação e Objectivos 

Sabendo que no contexto nacional está prevista na legislação a plena 

articulação entre os vários IGT’s, nomeadamente o facto de quando sobre a mesma 

área territorial incida mais do que um PEOT, estes devem ser compatíveis entre si e o 

plano posterior deve indicar expressamente quais as normas do plano preexistente 

que revoga, sob pena de invalidade por violação, e a ENCNB e a EGIZCN referirem a 

necessidade de uma política de integração e um plano de articulação a vários níveis.  

Assim sendo, a presente dissertação é importante na área da gestão territorial 

e ordenamento, pois tem como objectivo central a análise da articulação entre dois 

tipos de PEOT’s e eficácia destes, nomeadamente o impacte e eficácia do 

ordenamento costeiro (POOC’s) nas APL’s.  

Para se poder aferir articulação e a eficácia dos PEOT’s foram estabelecidos 

os seguintes objectivos: 

1. Verificar a conformidade dos POAP’s com os objectivos dos POOC’s nas 

zonas das APL’s.  

Para dar cumprimento a este objectivo é proposto: 

1.1. Analisar as mudanças nos indicadores de gestão territorial 

potenciadores da conservação da natureza antes e após a entrada em vigor 

dos POOC’s.  

2. Verificar qual o estado de execução dos POOC´s nas medidas de conservação 

da natureza, protecção e defesa costeira, perigosidade e risco para pessoas e 

bens e na vertente económico-social. E qual a sua relação com a evolução da 

regulamentação dos POOC’s. 
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3. Metodologia 

3.1. Escolha dos casos de estudo 

3.1.1. Metodologia para a escolha dos casos para o objectivo 1 

Para responder ao primeiro objectivo proposto procedeu-se à escolha dos 

casos de estudo, isto é, quais as APL’s a estudar. Como critérios para escolha dos 

casos estudo, definiu-se que as APL’s tinham de ter estatuto de Parque Natural e que 

a APL tinha de ter POAP antes e após o POOC entrar em vigor, para se aferir estes 

critérios foi necessário realizar uma pesquisa bibliográfica e o levantamento dos IGT’s 

referentes a estas áreas protegidas. 

Seguidamente foi efectuado um pedido de elementos, através de ofícios, ao 

Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, IP. (ICNF), nomeadamente as 

Cartas de Ordenamento, as Cartas de Condicionantes e os Regulamentos POOC’s e 

POAP’s de cada APL, que cumpria os critérios acima definidos. Finalmente foi feita a 

escolha dos casos de estudo tendo em conta, os critérios estabelecidos e os 

elementos disponibilizados pelo ICNF. 

 

3.1.2. Metodologia para a escolha dos casos para o objectivo 2 

Primeiramente para responder ao segundo objectivo proposto procedeu-se à 

escolha dos casos de estudo, isto é, quais os POOC’s a estudar. 

Como primeiro critério para escolha dos casos estudo, definiu-se que a área 

territorial de um dos POOC’s tinha de coincidir com uma ou mais APL’s (com estatuto 

de Parque Natural), já a área territorial do outro não tinha de coincidir, de forma a se 

poder comparar o grau de execução, entre uma zona com coincidência de APL’s e 

POOC e uma zona só de POOC. Além disso, como segundo critério de selecção, para 

o caso do POOC que coincidia com APL’s, deu-se preferência pelo caso de estudo 

que tinha mais do que uma APL na área do POOC, para que a área territorial coberta 

por este fosse na maioria área protegida. Já como segundo critério para a escolha do 

POOC que não coincidia com APL, tínhamos a preferência por um POOC que tivesse 

uma distribuição geográfica semelhante ao escolhido, anteriormente, de forma a se 

poder comparar.  

Para se aferir estes critérios foi necessário realizar uma pesquisa bibliográfica e 

o levantamento dos POOC’s nacionais. Seguidamente foi efectuado um pedido de 
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elementos, através de ofícios, às entidades competentes, nomeadamente relatórios e 

outros documentos oficiais sobre o estado de execução dos POOC’s. 

 

3.2. Metodologia para o objectivo 1 

De forma a atingir o primeiro objectivo proposto na dissertação, a metodologia 

usada foi uma adaptação da de Álvaro (2011). 

 

3.2.1. Estabelecer critérios para agrupamento das várias classes de 

espaço dos vários IGT’s em quatro categorias 

Primeiramente analisou-se os Regulamentos e as Cartas de Ordenamento e de 

Condicionantes dos POAP’s das APL’s escolhidas em dois momentos, um antes da 

aprovação do POOC e outro após a aprovação do POOC, permitindo assim aferir a 

compatibilidade dos POAP’s com os POOC’s.  

Após a análise desses elementos e como cada POAP e POOC tem o seu 

próprio zonamento, isto é, cada IGT tem as suas próprias classes de espaço, que têm 

mais ou menos proibições e restrições ao uso dos solos consoante a sua sensibilidade 

ecológica. Teve de se uniformizar as diferentes classes de cada IGT fazendo um 

agrupamento destas em quatro categorias. Este agrupamento foi feito tendo em conta 

quatro indicadores de gestão territorial potenciadores da conservação da natureza, isto 

é, o agrupamento foi feito tendo em conta o grau de sensibilidade ecológica; o grau de 

proibições e restrições ao uso dos solos; se era ou não área non aedificandi e qual a 

magnitude do seu índice de construção, caso não fosse non aedificandi. Sendo que, o 

peso deste dois últimos indicadores, foi menor no critério de agrupamento, visto que, 

ao analisar os Regulamentos dos IGT’s verificou-se que os mesmos são muitas vezes 

omissos quanto a estes parâmetros. Assim sendo, a utilização destes dois parâmetros 

foi usada apenas como critério de desempate para agrupar algumas classes numa 

categoria e não noutra.  

As quatro categorias que emanam da análise anterior são apresentadas 

seguidamente, sendo estas organizadas por ordem decrescente de grau de 

sensibilidade ecológica e de proibições e restrições ao uso dos solos:  

1) Áreas com restrições elevadas (ARE):  

o Esta categoria agrupa as classes de espaço onde existem elevadas 

proibições e restrições ao uso dos solos por apresentarem uma elevada 

sensibilidade ecológica. Estas classes de espaço têm sistemas e valores 
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naturais de valor ecológico elevado, o que faz com que estas tenham o 

estatuto de reserva integral (ou equiparado), pelo que é interdito o acesso 

livre do público a estes locais. Sendo sempre non aedificandi. 

2) Áreas com restrições médias altas (ARMA): 

o Esta categoria inclui classes de espaço que também têm valores naturais 

significativos, porém não tão excepcionais quanto os que se podem 

encontrar nas ARE, pois têm uma sensibilidade ecológica moderada a 

moderada alta. O uso dos solos e a intervenção humana tem menos 

proibições e restrições que a categoria anterior, porém continua a ter uma 

restrição alta (média alta), privilegiando-se a conservação da natureza, 

devido ao valor destes espaços. Estas áreas geralmente são zonas de 

―tampão‖ às ARE permitindo assim a manutenção dos valores naturais e 

paisagísticos, com significado e importância relevantes do ponto de vista da 

conservação. Estas áreas são também geralmente áreas non aedificandi. 

3) Áreas com restrições médias baixas (ARMB): 

o Esta categoria inclui classes de espaço que têm valores naturais 

moderadamente significativos, e que não tão singulares quanto os que se 

podem encontrar nas ARE e nas ARMA. Estas classes de espaço são áreas 

de enquadramento e de uso mais intensivo do solo, onde se pretende 

compatibilizar a intervenção humana e o desenvolvimento social e 

económico local com os valores naturais e paisagísticos e os objectivos de 

conservação. Sendo zonas de grande importância do ponto de vista 

ambiental e paisagístico, constituindo áreas complementares de protecção. 

As proibições e restrições ao uso dos solos são menos restritivas que as das 

duas categorias anteriores, sendo média a médias baixas. E são áreas onde 

é possível construir, tendo um índice construção geralmente menor ou igual 

a 0,075. 

4) Áreas com restrições baixas ou nulas (ARBN): 

o Esta categoria engloba as classes de espaço de menor sensibilidade 

ecológica e com menores proibições e restrições ao uso dos solos, 

englobando assim áreas com proibições e restrições baixas ou nulas e com 

uma sensibilidade ecológica baixa. As classes de espaço constituintes desta 

categoria, apesar de serem integrante da área protegida, são áreas de 

reduzida protecção ou áreas não abrangidas pelos regimes protecção. 

Assim sendo, estão agrupadas nas ARBN áreas caracteristicamente 
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urbanas ou urbanizáveis, turísticas, de recreio e de infra-estruturas. Nestas 

zonas os valores máximos do índice de construção são normalmente mais 

elevados que nas categorias anteriores. 

 

3.2.2. Medição das áreas ocupadas por cada categoria 

Depois de ter sido feito o agrupamento, procedeu-se à estimativa da área 

ocupada por cada uma das quatro categorias, em cada área protegida, em separado, 

antes e após o POOC entrar em vigor. Todavia, apesar do agrupamento anterior ter 

sido foi feito tem em conta todas as classes de espaço dos POAP’s, quando se fez a 

estimativa das áreas ocupadas por cada categoria apenas se mediram as áreas em 

que o POAP intersectava com o POOC. Pois o que se pretendia era comparar o que 

mudou antes e após o POOC entrar em vigor.  

Ao se estimar as áreas das categorias de cada POAP em separado, antes e 

após o POOC entrar em vigor, foi possível avaliar a evolução de cada categoria em 

cada caso de estudo. Depois comparou-se a evolução das categorias dos dois casos 

de estudo, de modo a se aferir se estas seguiam a mesma tendência. 

Neste segundo momento, foi também necessário estimar as áreas das 

categorias do POOC, de forma a se poder avaliar a concordância de categorias entre 

os diferentes planos de ordenamento.  

Para se poder efectuar as medições das áreas ocupadas pelas quatro 

categorias, em cada plano de ordenamento, da forma mais precisa possível, recorreu-

se ao programa Quantum GIS® (versão 1.8.1), no sistema de referência de 

coordenadas xyz., utilizando as Cartas de Ordenamento, em formato shapefile (.shp).  

Comparando a presente metodologia com a metodologia usada por Álvaro 

(2011) existem duas diferenças que se devem destacar. Na presente dissertação 

usou-se mais dois indicadores do que na criada por Álvaro (2011), nomeadamente se 

era ou não área non aedificandi e qual a magnitude do seu índice de construção, caso 

não fosse non aedificandi, pois achou-se que para além do grau de sensibilidade 

ecológica e do grau de proibições e restrições ao uso dos solos, estes dois indicadores 

usados são relevantes em termos de conservação da natureza. Além disso, existe 

outra inovação na presente metodologia em relação à de Álvaro (2011), pois nessa 

metodologia existiam somente três categorias, já na presente dissertação o 

agrupamento foi feito em quatro categorias, visto que, da análise dos regulamentos e 

das cartas de ordenamentos dos planos de OT percebeu-se que existem áreas que 
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não devem ser englobadas todas na mesma categoria, nomeadamente na Áreas com 

restrições médias, tal como Álvaro (2011) englobou. Devem sim ser englobadas em 

duas categorias, nomeadamente na ARMA e ARMB, dependentemente do grau de 

sensibilidade ecológica, do grau de proibições e restrições ao uso dos solos, se era ou 

não área non aedificandi e qual a magnitude do seu índice de construção.  

 

3.3. Metodologia para o objectivo 2 

Para se poder responder ao segundo objectivo da presente dissertação foi 

necessário desenvolver metodologia através da adaptação da aplicada pela Biodesign 

(2010). 

 

3.3.1. Análise da evolução da legislação de 1ª geração sobre a 

regulamentação dos POOC’s e levantamento das medidas propostas 

nestes 

Primeiramente procedeu-se à análise da evolução da legislação de primeira 

geração que regulamenta a elaboração e a implementação dos POOC’s. Entendeu-se 

por legislação de primeira geração o DL n.º 309/93, de 2 de Setembro e todas as 

alterações que este diploma foi sujeito. De seguida foi feito um levantamento das 

medidas propostas constantes nos POOC’s e que digam respeito às seguintes 

grandes áreas: 

 Conservação da natureza, nomeadamente através das acções para a 

protecção/recuperação dunar; 

 Perigosidade e risco para pessoas e bens, nomeadamente através das 

intervenções em arribas; 

 Protecção e defesa costeira, nomeadamente através das intervenções 

em pontões e esporões; 

 Vertente económico-social, nomeadamente através das intervenções 

em portinhos e rampas varadouros. 

 

3.3.2. Análise dos relatórios e outros documentos sobre o estado de 

execução dos POOC’s e aferição do grau de execução destes 

Seguidamente, e uma vez que as medidas propostas no programa de 

execução dos POOC’s contemplam um conjunto de acções para que as mesmas 

sejam executadas, pretendeu-se de forma a avaliar o estado de execução destas 

http://dre.pt/pdf1sdip/1993/09/206A00/46264631.pdf
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Percentagem 
Implementação (%) 

Ponto de situação 

0% Sem Implementação 

5% Termos de referência em elaboração 

8% Termos de referência concluídos 

10% 
Termos de referência concluídos e 

abertura do concurso 

30%-40% Projecto em desenvolvimento 

50% Projecto concluído 

70% 
Lançamento da empreitada 

Obra/Intervenção em curso 

80% Obra/ Intervenção em curso 

90% Obra/ Intervenção em fase final 

100% Concluído 

 

acções que digam respeito às medidas identificadas no ponto 3.3.1. Para se poder 

realizar este ponto foi necessário recorrer a relatórios e outros documentos existentes 

oficiais2 sobre o estado de execução das mesmas. Posteriormente procedeu-se à 

análise dos mesmos e que constitui a base de trabalho. 

Assim sendo, as acções de cada medida foram avaliadas tendo em conta os 

critérios descritos na tabela abaixo apresentada. E o grau de implementação das 

acções, preconizadas nos POOC’s, foi calculado em percentagem (%) de acordo com 

os seguintes níveis: 

 Percentagem de execução por acção; 

 Média da percentagem de execução das acções previstas por tipo de 

medida, por POOC; 

 Média da percentagem de execução das medidas previstas, por POOC. 

Tabela 1 – Critérios para a avaliação do grau de execução das acções de cada 
medida prevista nos POOC’s3   

                                                           
2
Os dois documentos oficiais que se conseguiu obter são dois estudos que nos elucidam sobre o estado 

actual da implementação dos POOC’s, nomeadamente do estudo sobre ―Avaliação dos POOC da área de 
jurisdição da ARH do Tejo, IP.: Definição de objectivos e conteúdos para a sua revisão - 2ª fase‖ e o 
―Plano de Acção de Protecção e Valorização do Litoral 2012-2015‖. Actualmente não existem relatórios 
periódicos sobre o estado de execução dos POOC’s. 

 

3
 Estes critérios foram definidos através da adaptação da metodologia usada pela Biodesign (2010).  
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Os critérios definidos anteriormente pretenderam abranger o maior leque de 

situações possíveis, no entanto existem algumas situações que, apesar de não 

corresponderem aos critérios identificados na tabela anterior, foram classificadas com 

igual valor percentual, como por exemplo o caso 70%4 corresponde a 

intervenção/acção parcialmente executada. 

 

3.3.3. Comparar o estado de execução de um POOC que coincida com 

uma zona de APL e outro que não coincida 

Depois de se aferir o grau de execução das acções e consequentemente das 

medidas previstas em cada POOC, procedeu-se à comparação entre o grau de 

execução do POOC que coincide com APL e o outro que não coincide, isto é, se os 

quatro tipos de medidas estão a ser mais executados na zona que tem POOC e APL 

que na zona que tem somente POOC. 

3.3.4. Análise da legislação de 2ª geração sobre a regulamentação dos 

POOC’s e comparação desta legislação com a de 1ª geração 

De seguida procedeu-se à análise da legislação de segunda geração que 

regula a elaboração e a implementação dos POOC’s, que foi recolhida aquando da 

pesquisa bibliográfica. Entendendo-se por legislação de segunda geração o DL n.º 

159/2012, de 24 de Julho. Depois de analisada a legislação de segunda geração dos 

POOC, comparou-se esta com a de primeira geração para se poder aferir quais as 

diferenças e se isso estava relacionado com o facto de poderem haver falhas no 

estado de execução dos POOC’s nos vários âmbitos anteriormente referidos.  

                                                           
4
 Este valor foi adaptado tendo em conta a metodologia usada pela Biodesign (2010). 
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POOC’s POAP’s POAP’s antes do POOC POAP’s após o POOC 

Caminha-
Espinho 

Litoral Norte  RCM n.º 175/2008, de 24 
de Novembro 

Sintra-Sado 

Sintra-
Cascais 

Decreto-Regulamentar 
(DR) n.º 9/94, de 11 de 

Março 

RCM n.º 1-A/2004, de 8 
de Janeiro 

Arrábida 
Portaria 26-F/80, de 9 de 

Janeiro 
RCM n.º 141/2005, de 23 

de Agosto 

Sines-Burgau SACV 
DR n.º 33/95, de 11 de 

Dezembro 
RCM n.º 11-B/2011, de 4 

de Fevereiro 

Vilamoura-
VRSA 

Ria Formosa 
DR n.º 2/91, de 24 

Janeiro 
RCM n.º 78/2009, de 2 

Setembro 

 

4. Resultados e Discussão 

4.1. Escolha dos casos de estudo 

4.1.1.  Escolha dos casos estudo para o objectivo 1 

Na primeira etapa da selecção dos casos de estudo para dar cumprimento ao 

objectivo 1, teve de se fazer uma pesquisa bibliográfica e o levantamento das APL’s 

nacionais, de forma a se perceber quais as APL’s que conseguiam cumprir o primeiro 

critério de selecção, que era ter estatuto de Parque Natural. Da primeira etapa de 

selecção obtiveram-se cinco hipóteses de casos de estudo, enunciadas seguidamente: 

Parque Natural do Litoral Norte; Parque Natural de Sintra-Cascais; Parque Natural da 

Arrábida; Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina; Parque Natural 

da Ria Formosa. 

Na segunda etapa teve de se verificar quais das cinco APL’s obedeciam ao 

segundo critério de selecção, em que as APL’s para poderem ser caso de estudo 

tinham de ter POAP antes e após o POOC entrar em vigor. Assim sendo, foi 

necessário fazer o levantamento dos cinco POAP’s e respectivos Regulamentos. 

Desse levantamento derivou a tabela 2, em que é possível observar que uma das 

APL’s não cumpre o segundo critério, o que levou à sua exclusão. 

Tabela 2 - Análise das APL’s, que são caso de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terceira etapa da escolha dos casos de estudos teve de se fazer um pedido 

de elementos, através de ofícios, ao ICNF, nomeadamente, as Cartas de 

Ordenamento, as Cartas de Condicionantes e os Regulamentos dos POAP’s das 

quatro APL’s que cumpriam o segundo critério e as Cartas de Ordenamento, as Cartas 

de Condicionantes e os Regulamentos dos POOC’s que coincidiam com essas quatro. 
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Finalmente após as três etapas da selecção, cumprindo os dois critérios de 

selecção e tendo em conta os elementos disponibilizados pelo ICNF, foram escolhidos 

como caso de estudo o Parque Natural de Sintra-Cascais (PNSC) e o Parque Natural 

da Arrábida (PNA). 

 

4.1.2.  Escolha dos casos estudo para o objectivo 2 

Na primeira etapa da selecção dos POOC’s a estudar, foi feita uma pesquisa 

bibliográfica e o levantamento dos POOC’s nacionais. De forma a se perceber quais 

os POOC’s estavam de acordo com o primeiro critério de selecção, que obrigava a 

que a área de incidência de um dos POOC’s coincidisse com uma ou mais APL’s, com 

estatuto de Parque Natural, e outro que não coincidisse (para se poder comparar o 

grau de execução do POOC, entre uma zona com coincidência de APL e POOC e 

uma zona só de POOC). Assim sendo, como se pode observar na tabela 2 existiam 

quatro POOC’s que coincidiam com uma APL. 

Na segunda etapa da selecção, como segundo critério de selecção, para o 

caso do POOC que coincidia com APL’s, deu-se preferência pelo caso de estudo que 

tinha mais do que uma APL na área do POOC, para que a área coberta por este fosse 

na maioria área protegida de forma a ser comparável. Assim sendo, como se pode 

observar na tabela 2, só um POOC tinha duas APL’s que é o caso do POOC do troço 

Sintra-Sado, doravante designado como POOC Sintra-Sado. Já como segundo critério 

para a escolha do POOC que não coincidia com APL, tínhamos a preferência por um 

POOC que tivesse uma distribuição geográfica semelhante ao escolhido, 

anteriormente de forma a se poder comparar. Assim sendo, escolheu-se como casos 

de estudo o POOC do troço Alcobaça-Mafra, doravante designado como POOC 

Alcobaça-Mafra, e o POOC Sintra-Sado. 

Seguidamente foi efectuado um pedido de elementos, através de ofícios, às 

entidades competentes, nomeadamente relatórios e outros documentos oficiais sobre 

o estado de execução dos dois POOC’s. 
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4.2. Casos de estudo  

De seguida apresenta-se uma descrição de cada caso de estudo escolhido 

para a presente dissertação. 

 

4.2.1. POOC Sintra-Sado 

O POOC Sintra- Sado foi aprovado pela RCM n.º 86/2003, de 25 de Junho de 

2003, considerando que o troço de costa compreendido entre Sintra e a foz do rio 

Sado, numa extensão total de 120 km, apresenta uma diversidade paisagística e 

ambiental notável, alternando zonas de falésias rochosas com extensos areais, arribas 

fósseis com lagoas costeiras, zonas densamente humanizadas com paisagens que 

mantêm intactas as suas características naturais (RCM n.º 86/2003, de 25 de Junho 

de 2003). 

 

4.2.2. Parque Natural de Sintra-Cascais 

O PNSC foi criado, em 1994, pelo DR n.º 8/94, de 11 de Março, considerando 

que a faixa litoral de Cascais à foz do Falcão, no extremo nordeste do concelho de 

Sintra, zona de grande sensibilidade pelas suas características geomorfológicas, 

florísticas e paisagísticas, estava sujeita a intensa pressão urbana e consequente 

degradação carecendo de intervenções apropriadas. Nesse mesmo ano foi aprovado o 

Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais (POPNSC) e o seu 

respectivo regulamento, através do DR n.º 9/94, de 11 Março. Todavia, em 1981, já 

tinha sido criada a Área de Paisagem Protegida de Sintra – Cascais através do DL n.º 

292/81, de 15 de Outubro (ICNF, b). Em 2004, a RCM n.º 1-A/2004, de 8 de Janeiro, 

aprovou a revisão do POPNSC (ICNF, b). 

 

4.2.3. Parque Natural da Arrábida 

O PNA foi criado pelo DL n.º 622/76, de 28 de Julho com o objectivo de 

proteger os valores botânicos, sobretudo o Maquis mediterrânico, os valores 

geológicos, traduzidos nos acidentes de relevo, nos afloramentos rochosos e na 

brecha da Arrábida, os valores zoológicos, especialmente representados pela fauna 

marinha da Pedra da Anixa, e ainda dos valores de ordem cultural, histórica e 

paisagística. Todavia através do Decreto n.º 55/71, de 16 de Agosto, já tinha sido 

criada a Reserva da Serra da Arrábida. No dia 9 Janeiro de 1980 é publicada na 
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Portaria 26-F/80 através da qual é publicado o Regulamento Geral do PNA e 

respectivo Plano Preliminar de Ordenamento (PNA, 2003). Em 2005, a RCM n.º 

141/2005, de 23 de Agosto, aprova o Plano de Ordenamento do PNA (POPNA) e 

alarga os limites da Área Protegida, incluindo uma área mais extensa de Reserva 

Marinha (ICNF, a). 

4.2.4. POOC Alcobaça-Mafra 

O POOC Alcobaça-Mafra foi aprovado pela RCM n.º 11/2002, de 17 de Janeiro 

de 2002, considerando que o troço de costa compreendido entre Alcobaça e Mafra, 

com uma extensão de cerca de 142 km, caracteriza-se, de uma forma geral, por 

apresentar uma fisiografia diversificada, resultante da presença de arribas com altura 

bastante variável, pontualmente interrompidas pelas zonas terminais das linhas de 

água e por sistemas dunares. Apresenta, ainda, elementos notáveis de elevada 

singularidade e valor paisagístico, como é o caso da lagoa de Óbidos e da concha de 

São Martinho do Porto, assim como um conjunto de áreas de inquestionável riqueza 

em termos de diversidade biológica (RCM n.º 11/2002, de 17 de Janeiro de 2002). 
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4.3. Objectivo 1 

De forma a responder ao primeiro objectivo da presente dissertação, foi usada 

uma adaptação da metodologia de Álvaro (2011), como foi abordado no capítulo 

anterior. De seguida apresentam-se os resultados obtidos e a discussão destes. 

 

4.3.1. POOC Sintra-Sado 

4.3.1.1. Agrupamento das Classes de Espaço do POOC nas 

categorias 

Da análise da RCM n.º 86/2003, que aprova POOC Sintra-Sado e o seu 

regulamento, extraiu-se o seguinte zonamento5: 

a) Solo urbano: 

i. Áreas urbanizadas e de urbanização programada 

ii. Áreas de uso turístico 

iii. Áreas de desenvolvimento singular 

iv. Áreas de equipamento 

b) Solo rural: 

i. Áreas naturais 

 Áreas de protecção  

 Áreas de enquadramento 

 Arribas 

 Dunas 

 Praias 

o Praia urbana com uso intensivo - tipo I  

o Praia não urbana com uso intensivo - tipo II  

o Praia equipada com uso condicionado - tipo III  

o Praia não equipada com uso condicionado - tipo IV  

o  Praia com uso restrito - tipo V  

o Praia com uso interdito  

 Laguna 

 Áreas naturais de vocação turística 

ii. Áreas agrícolas 

iii. Áreas florestais 

iv. Áreas de transição 

v. Áreas de equipamento em solo rural 

vi. Áreas de uso militar 

vii. Áreas de uso portuário 

viii. Áreas para indústrias extractivas 

                                                           
5
 O zonamento acima apresentado contempla apenas a parte terrestre do POOC. 
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Categorias Classes de Espaço 

ARMA 

Áreas de protecção 

Arribas 

Dunas 

Laguna 

Praia com uso restrito - tipo V 

Praia não equipada com uso condicionado - tipo IV 

ARMB 

Áreas de enquadramento 

Praia equipada com uso condicionado - tipo III 

Praia não urbana com uso intensivo - tipo II 

Praia urbana com uso intensivo - tipo I 

Áreas naturais de vocação turística 

Áreas agrícolas 

Áreas florestais 

Áreas de transição 

ARBN 

Áreas de equipamento em solo rural 

Áreas de uso militar 

Áreas de uso portuário 

Áreas para indústrias extractivas 

Áreas urbanizadas e de urbanização programada 

Áreas de uso turístico 

Áreas de desenvolvimento singular 

Áreas de equipamento 

No entanto, ao se analisar a carta de ordenamento e o regulamento do POOC 

Sintra-Sado, observou-se que apesar de estar contemplada no regulamento a classe 

Praia com uso interdito, nenhuma praia deste POOC à data de aprovação do mesmo 

estava classificada como tal. Logo, na presente análise não se teve em conta essa 

classe. 

Assim sendo, da análise do regulamento e da carta de ordenamento do POOC 

Sintra-Sado, emanou a tabela 22, do Anexo I, que fundamenta o agrupamento das 

classes de espaço deste nas categorias, conforme é apresentado na tabela 3. Este 

agrupamento foi feito tendo em conta os indicadores de gestão territorial 

potenciadores de conservação da natureza, como foi abordado no capítulo anterior da 

presente dissertação. 

 

Tabela 3 - Agrupamento das classes de espaço do POOC Sintra-Sado em três 

categorias  
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Como se pode observar na tabela 3, o agrupamento das classes de espaço do POOC 

apenas contempla 3 categorias, não sendo agrupada nenhuma classe como ARE, pois 

a única classe que poderia pertencer a esta categoria era Praia com uso interdito, 

todavia como foi referido anteriormente nenhuma praia deste POOC à data de 

aprovação do mesmo estava classificada como tal. 

Apesar do agrupamento anterior ter sido foi feito tem em conta todas as 

classes de espaço do POOC, quando se fez a estimativa das áreas ocupadas por 

cada categoria apenas se mediu a áreas em que o POOC intersectava com o 

POPNSC e o POPNA. Pois o que se pretendia era avaliar a concordância de 

categorias entre os diferentes planos de ordenamento. Assim sendo, apresenta-se 

seguidamente e separadamente a análise das categorias estabelecidas para o POOC 

Sintra-Sado intersecção com o POPNSC e a análise das categorias estabelecidas 

para o POOC Sintra-Sado intersecção com o POPNA. 

 

4.3.1.  Medição das áreas ocupadas por cada categoria estabelecida para 

o POOC Sintra-Sado intersecção com o POPNSC 

Na figura 2 apresenta-se o mapa das categorias estabelecidas para o POOC 

Sintra-Sado intersecção com o POPNSC, como se pode observar seguidamente. 
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Figura 2 – Mapa das categorias estabelecidas para o POOC Sintra-Sado intersecção com o POPNSC 
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Áreas ocupadas por cada categoria 

Para se efectuar as medições das áreas ocupadas pelas categorias 

estabelecidas para o POOC Sintra-Sado intersecção com POPNSC de forma mais 

precisa possível recorreu-se ao programa Quantum GIS®, como foi referido no 

capítulo 3 da presente dissertação. As áreas ocupadas por cada categoria são 

apresentadas na tabela 4. Decorrente da sua análise observou-se que a ARMA é a 

categoria que possui a maior área, ocupando 48, 97% do POOC, seguidamente temos 

a ARMB que ocupa 38,25% do mesmo e finalmente temos a ARBN que ocupa 

12,78%. 

Tabela 4 – Áreas ocupadas pelas categorias do POOC Sintra-Sado intersecção com 

POPNSC 

 

4.3.2. Medição das áreas ocupadas por cada categoria estabelecida para 

o POOC Sintra-Sado intersecção com o POPNA 

Na figura 3 apresenta-se o mapa das categorias estabelecidas para o POOC Sintra-

Sado intersecção com o POPNA, como se pode observar seguidamente. 

 

Categorias Área (ha) Percentagem (%) 

ARE 0 0 

ARMA 992,08 48,97 

ARMB 775,01 38,25 

ARBN 258,95 12,78 

Área total do POOC 
Sintra-Sado intersecção 

com POPNSC 

2026,04 100 
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Figura 3 – Mapa das categorias estabelecidas para o POOC Sintra-Sado intersecção com o POPNA 
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Categorias Área (ha) Percentagem (%) 

ARE 0 0 

ARMA 1822,10 96,12 

ARMB 15,96 0,84 

ARBN 57,63 3,04 

Área total do POOC 
Sintra-Sado intersecção 

com POPNA 

1895,69 100 

 

Áreas ocupadas por cada categoria 

As áreas ocupadas por cada categoria são apresentadas na tabela 5. Como se 

pode observar na tabela abaixo a maior parte do POOC é ocupado pela categoria 

ARMA, ocupando 96,12%, a ARBN ocupa 3,04% e a ARMB ocupa 0,84% do POOC. 

 

Tabela 5 – Áreas ocupadas pelas categorias do POOC Sintra-Sado intersecção com 

POPNA 
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4.3.3. Parque Natural Sintra-Cascais 

Como foi referido na caracterização deste caso de estudo, o primeiro POPNSC 

foi aprovado, em 1994, pelo DR n.º 9/94, de 11 de Março, e o segundo POPNSC foi 

aprovado, em 2004, pela RCM n.º 1-A/2004, de 8 de Janeiro. 

 

4.3.3.1. POPNSC de 1994 

4.3.3.1.1.  Agrupamento das classes de espaço do POPNSC de 

1994 em quatro categorias 

Da análise do DR n.º 9/94, que aprova POPNSC e o seu regulamento, extraiu-

se o seguinte zonamento: 

a) Áreas prioritárias para a conservação da natureza 

i. Áreas de protecção total 

ii. Áreas de protecção parcial 

iii. Áreas de protecção complementar 

b) Áreas de ambiente rural 

i. Áreas de elevada protecção paisagística 

ii. Áreas de média protecção paisagística 

iii. Áreas de reduzida protecção paisagística 

c) Áreas de ambiente urbano 

i. Áreas qualificadas 

ii. Áreas indiferenciadas 

d) Áreas preferenciais para turismo e recreio 

e) Áreas de intervenção específica 

No entanto, segundo a carta de ordenamento do POPNSC de 1994, verificou-

se que as Áreas preferenciais para turismo e recreio são subdivididas em Áreas 

preferenciais para turismo e recreio do tipo A e B, todavia, decidiu-se seguir o 

zonamento do regulamento, pois este é o que foi publicado no Diário da República 

Portuguesa e não existe qualquer justificação para esta subdivisão. 

Assim sendo, da análise do regulamento do POPNSC de 1994 e da carta de 

ordenamento deste, emanou a tabela 23, do Anexo I, que fundamenta o agrupamento 

das ―classes de espaço‖ deste em quatro categorias, conforme é apresentado na 

tabela 6. Este agrupamento foi feito tendo em conta os indicadores de gestão territorial 

potenciadores de conservação da natureza, nomeadamente o grau de sensibilidade 
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Categorias Classes de Espaço 

ARE Áreas de protecção total 

ARMA 
Áreas de protecção parcial 

Áreas de protecção complementar 

ARMB 

Áreas de elevada protecção paisagística 

Áreas de média protecção paisagística 

Áreas de intervenção específica 

ARBN 

Áreas de reduzida protecção paisagística 

Áreas qualificadas 

Áreas indiferenciadas 

Áreas preferenciais para turismo e recreio 

 

ecológica, o grau de proibições e restrições ao uso dos solos, ser ou área non 

aedificandi e o índice de construção.  

 
Tabela 6 - Agrupamento das classes de espaço do POPNSC de 1994 em quatro 
categorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do agrupamento anterior ter sido foi feito tem em conta todas as 

classes de espaço do POPNSC de 1994, quando se fez a estimativa das áreas 

ocupadas por cada categoria apenas se mediu a áreas em que o POPNSC de 1994 

intersectava com o POOC Sintra-Sado. Pois o que se pretendia era aferir quais as 

alterações no POAP, decorrentes da entrada em vigor do POOC. 

 

4.3.3.1.2.  Medição das áreas ocupadas por cada categoria 

estabelecida para o POPNSC de 1994 intersecção com o 

POOC Sintra-Sado 

Na figura 4 apresenta-se o mapa das categorias estabelecidas para o POPNSC 

de 1994 intersecção com o POOC Sintra-Sado, como se pode observar seguidamente. 
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Figura 4 - Mapa das categorias estabelecidas para o POPNSC de 1994 intersecção com o POOC Sintra-Sado 
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Áreas ocupadas por cada categoria 

As áreas ocupadas por cada categoria são apresentadas na tabela 7. Segundo 

os resultados desta observou-se que a categoria ARMA ocupa 37,57% da área do 

POPNSC de 1994 intersecção com o POOC Sintra-Sado e a ARE ocupa área um 

pouco menor, ocupando 34,61%. As duas restantes categorias ARMB e ARBN 

ocupam áreas menores, sendo que a ARMB ocupa 20,61% da área e a ARBN ocupa 

7,21%. 

Tabela 7 – Áreas ocupadas pelas categorias do POPNSC de 1994 intersecção com o 

POOC Sintra-Sado 

Categorias Área (ha) Percentagem (%) 

ARE 701,21 34,61 

ARMA 761,14 37,57 

ARMB 417,66 20,61 

ARBN 146,03 7,21 

Área total do POPNSC de 
1994 intersecção com o 

POOC Sintra-Sado 

2026,04 100 
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4.3.3.2. POPNSC de 2004  

4.3.3.2.1. Agrupamento das classes de espaço do POPNSC de 

2004 em quatro categorias 

Da análise da RCM n.º 1-A/2004, que aprova POPNSC e o seu regulamento, 

extraiu-se o seguinte zonamento: 

a) Áreas de protecção total 

b) Áreas de protecção parcial: 

i. Áreas de protecção parcial do tipo I; 

ii. Áreas de protecção parcial do tipo II. 

c) Áreas de protecção complementar: 

iii. Áreas de protecção complementar do tipo I; 

iv. Áreas de protecção complementar do tipo II; 

v. Áreas de protecção complementar do tipo III. 

d) Áreas de intervenção específica: 

vi. Áreas de intervenção específica para a conservação dos valores 

naturais e da biodiversidade; 

vii. Áreas de intervenção específica para a valorização cultural e 

patrimonial. 

e) Áreas de uso turístico da orla costeira 

f) Solos urbanos 

No entanto, tendo em conta a carta de ordenamento do POPNSC de 2004 

verificou-se que Áreas de intervenção específica para a conservação dos valores 

naturais e da biodiversidade, não vêm descriminadas na carta pois estão sobrepostas 

com outras áreas, assim sendo não foram consideradas para esta análise. Além disso, 

verificou-se também que as Áreas de intervenção específica para a valorização 

cultural e patrimonial, estão sobrepostas em parte a outras áreas, sendo assim para a 

presente análise apenas foi considerada a área não sobreposta. 

Assim sendo, da análise do regulamento e da carta de ordenamento do 

POPNSC de 2004, emanou a tabela 24, do Anexo I, que fundamenta o agrupamento 

das classes de espaço deste em quatro categorias, conforme é apresentado na tabela 

8. Este agrupamento foi feito tendo em conta os indicadores de gestão territorial 

potenciadores de conservação da natureza, como foi abordado no capítulo anterior da 

presente dissertação. 
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Tabela 8 - Agrupamento das classes de espaço do POPNSC de 2004 em quatro 
categorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do agrupamento anterior ter sido foi feito tem em conta todas as 

classes de espaço do POPNSC de 2004, quando se fez a estimativa das áreas 

ocupadas por cada categoria apenas se mediu a áreas em que o POPNSC de 2004 

intersectava com o POOC Sintra-Sado. Pois o que se pretendia era aferir quais as 

alterações no POAP, decorrentes da entrada em vigor do POOC. 

 

4.3.3.2.2. Medição das áreas ocupadas por cada categoria 

estabelecida para o POPNSC de 2004 intersecção com o 

POOC Sintra-Sado 

Na figura 5 apresenta-se o mapa das categorias estabelecidas para o POPNSC 

de 2004 intersecção com o POOC Sintra-Sado, como se pode observar seguidamente. 

 

Categorias Classes de Espaço 

ARE Áreas de protecção total 

ARMA 
Áreas de protecção parcial do tipo I 

Áreas de protecção parcial do tipo II 

ARMB 

Áreas de protecção complementar do tipo I 

Áreas de protecção complementar do tipo II 

Áreas de protecção complementar do tipo III 

Áreas de intervenção específica para a valorização 
cultural e patrimonial 

ARBN 
Áreas de uso turístico da orla costeira 

Solos urbanos 
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Figura 5 – Mapa das categorias estabelecidas para o POPNSC de 2004 intersecção com o POOC Sintra-Sado 
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Áreas ocupadas por cada categoria 

As áreas ocupadas por cada categoria são apresentadas na tabela 9. Com 

base na análise dos resultados desta tabela observou-se que a categoria ARMA ocupa 

a maior parte do POPNSC de 2004, ocupando 71,93% da área deste. A categoria 

ARMB ocupa 13,78%, já ARBN ocupa 8, 11%, finalmente a ARE ocupa 6,19%. 

Tabela 9 – Áreas ocupadas pelas categorias do POPNSC de 2004 intersecção com o 

POOC Sintra-Sado 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.3. Evolução das categorias do POPNSC antes e após o POOC 

entrar em vigor 

Ao se fazer a análise comparativa do mapa das categorias estabelecidas para 

o POPNSC de 1994 intersecção com o POOC Sintra-Sado (figura 4), com o mapa das 

categorias estabelecidas para o POPNSC de 2004 intersecção com o POOC Sintra-

Sado (figura 5) inferiu-se que existem três diferenças que se destacam desde já, isto 

é, ao se comparar o mapa do POPNSC antes do POOC entrar em vigor com o mapa 

POPNSC depois do POOC entrar em vigor foi possível observar que a área, entre a 

Praia da Samarra e a Praia do Magoito, e a área, entre a Praia da Ursa e a Praia do 

Abano, que antes pertenciam à categoria ARE passaram a pertencer à categoria 

ARMA e que a área logo abaixo do Cabo Raso que pertencia à categoria ARMB 

passou a pertencer à categoria ARMA.  

Estas deduções tiradas da análise dos mapas são corroboradas pelos dados 

numéricos apresentados na tabela 10, pois segundo estes a categoria ARE foi a que 

mais diminuiu, diminuindo 28,42%, a categoria ARMB diminui 6,84%. Já as categorias 

Categorias Área (ha) Percentagem (%) 

ARE 125,39 6,19 

ARMA 1457,30 71,93 

ARMB 279,11 13,78 

ARBN 164,23 8,11 

Área total do POPNSC de 
2004 intersecção com o 

POOC Sintra-Sado 

2026,04 100 
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ARMA e ARBN aumentaram, tendo a categoria ARMA aumentado 34,36% e a ARBN 

0,9%.  

Assim sendo, a ARMA no POPNSC de 2004 continuou a ser a categoria mais 

representada, porém com uma área maior que no de 1994, se em 1994 ocupava 

37,57% em 2004 ocupa 71,93%, como se pode observar na tabela 9. A ARE a 

segunda maior categoria em 1994, ocupando 34,61%, no entanto em 2004 passou a 

ser a menor, ocupando apenas 6,19%. O ARMB, apesar de ter diminuído, passou a 

ser a segunda maior categoria em 2004, ocupando 13,78, já em 1994 era a terceira 

maior categoria, ocupando 20,61. Finalmente o ARBN que era a categoria menor 

representada no POPNSC de 1994, ocupando 7,21% passou a ser a penúltima 

categoria em termos de área, ocupando 8,11%. 

Consequentemente observou-se que houve também uma mudança nos 

indicadores de gestão territorial potenciadores de conservação da natureza, pois as 

áreas que antes eram ARE tinham elevadas proibições e restrições ao uso dos solos 

devido à sua elevada sensibilidade ecológica, ao passarem a ser ARMA houve uma 

mudança nos indicadores, pois a sensibilidade ecológica das áreas diminuiu, 

diminuindo também as proibições e restrições ao uso dos solos; já no caso da ARMB 

quando esta passou a ARMA os indicadores também mudaram, mudando não só a 

sensibilidade ecológica e as proibições e restrições para um grau mais elevado, mas 

também houve uma mudança no indicador referente a ser ou não área non aedificandi, 

pois se antes não era área non aedificandi passou a ser. 

Tabela 10 – Evolução das categorias do POPNSC de 1994 para o POPNSC de 2004 

intersecção com o POOC Sintra-Sado 

  

Categorias 

POPNSC de 1994 POPNSC de 2004 
Diferença entre o 

POPNSC de 2004 e o de 
1994 

Área 
(ha) 

Percentagem 
(%) 

Área 
(ha) 

Percentagem 
(%) 

Área (ha) 
Percentagem 

(%) 

ARE 701,21 34,61 125,39 6,19 - 575,81 - 28,42 

ARMA 761,14 37,57 1457,30 71,93 696,16 34,36 

ARMB 417,66 20,61 279,11 13,78 - 138,55 - 6,84 

ARBN 146,03 7,21 164,23 8,11 18,21 0,90 
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4.3.3.1. Concordância das categorias do POOC Sintra-Sado com as 

do POPNSC de 2004 

Ao se fazer a análise comparativa do mapa das categorias estabelecidas para 

o POOC Sintra-Sado intersecção com o POPNSC (figura 2), com o mapa das 

categorias estabelecidas para o POPNSC de 2004 intersecção com o POOC Sintra-

Sado (figura 5) inferiu-se que existem três discordâncias de categorias que se 

destacam, e que são apresentadas seguidamente: a categoria ARE não existe no 

POOC no entanto existe no POPNSC de 2004; existe uma discordância na zona 

abaixo do Cabo Raso pois nesta zona no POOC existe uma área que está englobada 

na categoria ARNB, mas no POPNSC de 2004 está como ARMA, na área entre a 

Praia Grande e o Cabo da Roca também existe uma discordância nas categorias pois 

a área que está com ARMB no POOC no POPNSC de 2004 está como ARMA. 

Estas deduções tiradas da análise dos mapas são corroboradas pelos dados 

numéricos apresentados na tabela 11, pois segundo estes a categoria ARE não existe 

no POOC, pois como foi referido anteriormente não existe neste plano nenhuma 

―classe de espaço‖ com estatuto de ―reserva integral‖ ou algo que se equipare, já no 

POPNSC de 2004 esta está representada ocupando 6,19% da área. 

Ao se comparar as restantes categorias, observou-se que a categoria ARMA 

apesar de ter a maior área ocupada nos dois planos, ocupando 48,97% da área do 

POOC e 71,93% da área do POPNSC, esta ocupa uma maior área no POPNSC, 

tendo uma diferença de 22,96% de área. Já a ARMB ocupa uma área maior no POOC 

que no POPNSC, tendo uma diferença de 24,48% de área, ocupando assim 38,25% 

da área do POOC e 13,78% da área do POPNSC, apesar de ter áreas diferentes é em 

ambos a segunda categoria mais representada. Finalmente ao se comparar as áreas 

ocupadas pela ARNB observou-se que esta ocupa uma menor percentagem de área 

no POPNSC do que no POOC, tendo uma diferença de 4,68% de área.  

Assim sendo, deduz-se que o POOC Sintra-Sado é menos restritivo do ponto 

de vista conservacionista que o POPNSC de 2004, daí haver algumas discordâncias 

de categorias entre planos de ordenamento. Além disso, estas discordâncias 

destacadas anteriormente, se formos a ter em conta toda a área analisada, ocupam 

aproximadamente 58% da área analisada, assim sendo, somente 42% da área dos 

planos está em consonância. 
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Tabela 11 – Comparação das áreas ocupadas pelas categorias do POOC Sintra-Sado 

com as do POPNSC de 2004 intersecção com o POOC Sintra-Sado 

  

Categorias 

POOC Sintra-Sado POPNSC de 2004 
Diferença entre o 

POPNSC de 2004 e o 
POOC Sintra-Sado 

Área 
(ha) 

Percentagem 
(%) 

Área 
(ha) 

Percentagem 
(%) 

Área 
(ha) 

Percentagem 
(%) 

ARE 0 0 125,39 6,19 125,39 6,19 

ARMA 992,08 48,97 1457,30 71,93 465,23 22,96 

ARMB 775,01 38,25 279,11 13,78 -495,89 -24,48 

ARBN 258,95 12,78 164,23 8,11 -94,72 -4,68 
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4.3.4. Parque Natural da Arrábida 

Como foi referido na caracterização deste caso de estudo, o primeiro POPNA 

foi aprovado, em 1980, pela Portaria 26-F/80, de 9 de Janeiro, e o segundo POPNA foi 

aprovado, em 2005, pela RCM n.º 141/2005, de 23 de Agosto. Além disso, 

comparando primeiro POPNA com o segundo destacam-se duas diferenças, que 

devem ser ressalvadas a priori: 

1)  O POPNA de 1980 não contempla a área marinha, assim sendo nesta 

análise não se vai ter em conta a área marinha do POPNA de 2005, pois caso 

se contemplasse não era possível comparar as áreas; 

2) O POPNA de 1980 incide sobre uma área terrestre menor que o POPNA de 

2005, assim sendo, aquando da comparação dos dois apenas se teve em 

conta as áreas comuns. Quando se comparou o POPNA de 2005 com o 

POOC Sintra-Sado teve-se em conta toda a área terrestre que intersectava 

com este. 

 

4.3.4.1. POPNA de 1980 

4.3.4.1.1. Agrupamento das classes de espaço do POPNA de 

1980 em quatro categorias 

Da análise da Portaria 26-F/80, que aprova POPNA e o seu regulamento, 

extraiu-se o seguinte zonamento: 

a) Reserva natural integral. 

b) Reserva natural parcial  

i. Reserva botânica 

ii. Reserva geológica 

iii. Reserva zoológica 

c) Zonas de Protecção 

d) Reserva paisagística 

e) Paisagem Protegida 

f) Lugares, Sítios, conjuntos ou objectos classificados 

i. Sítio do Convento 

ii. Sítio arqueológico 

No entanto, ao se analisar a carta de ordenamento do POPNA 1980 verificou-se que a 

classe de espaço Sítio arqueológico não vem discriminada na carta, pois está 

sobreposta com outras áreas, por isso não foi contemplada na presente análise. Além 

disso, da análise da carta de ordenamento do presente plano verificou-se que existia 
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uma classe que não vinha discriminada no regulamento, nomeadamente as Áreas de 

extracção de inertes, após uma ponderação cuidada decidiu-se que esta classe devia 

ser contemplada na presente análise, pois em termos de área é significativa e além 

disso não está sobreposta a qualquer outra classe.  

Assim sendo, da análise do regulamento e da carta de ordenamento do POPNA de 

1980, emanou a tabela 25, do Anexo I, que fundamenta o agrupamento das classes de 

espaço deste em quatro categorias, conforme é apresentado na tabela 12. Este 

agrupamento foi feito tendo em conta os indicadores de gestão territorial 

potenciadores de conservação da natureza. 

Tabela 12 - Agrupamento das classes de espaço do POPNA de 1980 em quatro 

categorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do agrupamento anterior ter sido foi feito tem em conta todas as 

classes de espaço do POPNA de 1980, quando se fez a estimativa das áreas 

ocupadas por cada categoria apenas se mediu a áreas em que o POPNA de 1980 

intersectava com o POOC Sintra-Sado, pois o que se pretendia era aferir quais as 

alterações no POAP, decorrentes da entrada em vigor do POOC. 

 

4.3.4.1.2. Medição das áreas ocupadas por cada categoria 

estabelecida para o POPNA de 1980 intersecção com o 

POOC Sintra-Sado 

Na figura 6 apresenta-se o mapa das categorias estabelecidas para o POPNA 

de 1980 intersecção com o POOC Sintra-Sado, como se pode observar seguidamente.

Categorias Classes de Espaço 

ARE 

Reserva natural integral. 

Reserva natural parcial 

(Reserva botânica; Reserva geológica; Reserva zoológica) 

ARMA 
Zonas de Protecção 

Reserva paisagística 

ARMB 
Paisagem Protegida 

Sítio do Convento 

ARBN Áreas de extracção de inertes 
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Figura 6 – Mapa das categorias estabelecidas para o POPNA de 1980 intersecção com o POOC Sintra-Sado 
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Áreas ocupadas por cada categoria 

As áreas ocupadas por cada categoria são apresentadas na tabela 13. 

Segundo os resultados desta, a ARE é a categoria com mais representatividade em 

termos de área, ocupando 42,90%. As categorias ARMB e ARMA têm uma 

representatividade bastante semelhante, todavia a ARMB tem uma representatividade 

maior, ocupando 28,61% da área, já a ARMA ocupa 25,52% da área do plano. 

Finalmente a ARBN é a categoria que ocupa uma área menor, ocupando 2,97%. 

Tabela 13 – Áreas ocupadas pelas categorias do POPNA de 1980 intersecção com o 

POOC Sintra-Sado 

Categorias Área (ha) Percentagem (%) 

ARE 455,93 42,90 

ARMA 271,18 25,52 

ARMB 304,03 28,61 

ARBN 31,60 2,97 

Área total do POPNA de 
1980 intersecção com o 

POOC Sintra-Sado 

1062,73 100 

 



 

52 

 



O impacte e eficácia do ordenamento costeiro em Áreas Protegidas Litorais. 

 

53 

 

4.3.4.2. POPNA de 2005 

4.3.4.2.1. Agrupamento das classes de espaço do POPNA de 

2005 em quatro categorias 

Da análise da RCM n.º 141/2005, que aprova POPNA e o seu regulamento, 

extraiu-se o seguinte zonamento: 

a) Áreas de protecção total 

b) Áreas de protecção parcial 

i. Áreas de protecção parcial do tipo I 

ii. Áreas de protecção parcial do tipo II 

c) Áreas de protecção complementar 

i. Áreas de protecção complementar do tipo I 

ii. Áreas de protecção complementar do tipo II 

d) Perímetros urbanos, com excepção do Portinho da Arrábida 

e) Áreas de indústria extractiva e as áreas de indústria cimenteira. 

Assim sendo, da análise do regulamento e da carta de ordenamento do 

POPNA de 2005, emanou a tabela 26, do Anexo I, que fundamenta o agrupamento 

das classes de espaço deste em quatro categorias, conforme é apresentado na tabela 

14. Este agrupamento foi feito tendo em conta os indicadores de gestão territorial 

potenciadores de conservação da natureza. 

Tabela 14- Agrupamento das classes de espaço do POPNA de 2005 em quatro 

categorias 

 

 

 

 

 

 

Apesar do agrupamento anterior ter sido foi feito tem em conta todas as 

classes de espaço do POPNA de 2005, quando se fez a estimativa das áreas 

ocupadas por cada categoria apenas se mediu as áreas em que o POPNA de 2005 

Categorias Classes de Espaço 

ARE Áreas de protecção total 

ARMA 
Áreas de protecção parcial do tipo I 

Áreas de protecção parcial do tipo II 

ARMB 
Áreas de protecção complementar do tipo I 

Áreas de protecção complementar do tipo II 

ARBN 
Perímetros urbanos, exceptuando o Portinho da Arrábida 

Áreas de indústria extractiva e de indústria cimenteira. 
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intersectava com o POPNA de 1980 e com POOC Sintra-Sado, e em que POPNA de 

2005 intersectava com o POOC Sintra-Sado. Pois o que se pretendia era aferir quais 

as alterações no POAP, decorrentes da entrada em vigor do POOC, e como foi 

referido anteriormente as áreas dos POPNA de 1980 e de 2005 eram diferentes. 

Assim sendo, apresenta-se seguidamente e separadamente a análise das categorias 

estabelecidas para o POPNA de 2005 intersecção com o POOC Sintra-Sado e com o 

POPNA de 1980; e a análise das categorias estabelecidas para o POPNA de 2005 

intersecção com o POOC Sintra-Sado. 

 

4.3.4.2.2. Medição das áreas ocupadas por cada categoria 

estabelecida para o POPNA de 2005 intersecção com o 

POOC Sintra-Sado e com o POPNA de 1980 

Na figura 7 apresenta-se o mapa das categorias estabelecidas para o POPNA 

de 2005 intersecção com o POOC Sintra-Sado e com o POPNA de 1980, como se 

pode observar seguidamente. 
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Figura 7 – Mapa das categorias estabelecidas para o POPNA de 2005 intersecção com o POOC Sintra-Sado e com o POPNA de 1980 
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Áreas ocupadas por cada categoria 

As áreas ocupadas por cada categoria são apresentadas na tabela 15. Com 

base nos resultados apresentados nesta observou-se que a ARMA é a categoria com 

mais representatividade em termos de área, ocupando 82,89%. As restantes 

categorias têm uma representatividade muito menor, sendo a ARE a segunda 

categoria com maior representatividade, ocupando 6,97% da área, sendo seguida pela 

ARMB, que ocupa 6,19%, e finalmente a ARBN que ocupa a menor área, ocupando 

3,96%. 

  

Tabela 15 – Áreas ocupadas pelas categorias do POPNA de 2005 intersecção com o 

POOC Sintra-Sado e com o POPNA de 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.2.1. Medição das áreas ocupadas por cada categoria 

estabelecida para o POPNA de 2005 intersecção com o 

POOC Sintra-Sado  

Na figura 8 apresenta-se o mapa das categorias estabelecidas para o POPNA 

de 2005 intersecção com o POOC Sintra-Sado, como se pode observar seguidamente. 

 

 

Categorias Área (ha) Percentagem (%) 

ARE 74,04 6,97 

ARMA 880,86 82,89 

ARMB 65,76 6,19 

ARBN 42,07 3,96 

Área total do POPNA de 
2005 intersecção com o 

POOC Sintra-Sado e com 
o POPNA de 1980 

1062,73 100 
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Figura 8 - Mapa das categorias estabelecidas para o POPNA de 2005 intersecção com o POOC Sintra-Sado 
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Áreas ocupadas por cada categoria 

As áreas ocupadas por cada categoria são apresentadas na tabela 16, ao se 

analisar os resultados desta tabela observou-se que a ARMA é a categoria com mais 

representatividade em termos de área, ocupando 87,09%. As restantes categorias têm 

uma representatividade muito menor, sendo a ARE a segunda categoria com maior 

representatividade, ocupando 5,49% da área, sendo seguida pela ARMB, que ocupa 

4,87%, e finalmente a ARBN que ocupa a menor área, ocupando 2,55%. 

Tabela 16 – Áreas ocupadas pelas categorias do POPNA de 2005 intersecção com o 

POOC Sintra-Sado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.1. Evolução das categorias do POPNA antes e após o POOC 

entrar em vigor 

Ao se fazer a análise comparativa do mapa das categorias estabelecidas para 

o POPNA de 1980 intersecção com o POOC Sintra-Sado (figura 6), com o mapa das 

categorias estabelecidas para o POPNA de 2005 intersecção com o POOC Sintra-

Sado e com o POPNA de 1980 (figura 7) inferiu-se que existem quatro diferenças que 

se destacam desde já, isto é, ao se comparar o mapa do POPNA antes do POOC 

entrar em vigor com o mapa POPNA depois do POOC entrar em vigor foi possível 

observar que a área, entre a Praia da Califórnia e a zona a este da Ponta de S. Pedro, 

e a área, entre a Praia de Alpertuche e a Praia da Figueirinha, que antes pertenciam à 

categoria ARE passaram a pertencer à categoria ARMA, que a área, entre a Praia da 

Califórnia e a zona a este da Ponta de S. Pedro, que pertencia à categoria ARMB 

passou maioritariamente a pertencer à categoria ARMA e o restante à categoria 

Categorias Área (ha) 
Percentagem 

(%) 

ARE 104,00 5,49 

ARMA 1651,02 87,09 

ARMB 92,37 4,87 

ARBN 48,31 2,55 

Área total do POPNA de 
2005 intersecção com o 

POOC Sintra-Sado 

1895,69 100 

 



O impacte e eficácia do ordenamento costeiro em Áreas Protegidas Litorais. 

 

62 

 

ARBN, e que a área da zona do Outão pertencia à categoria ARBN passou a 

pertencer à categoria ARMB. 

Estas deduções tiradas da análise dos mapas são corroboradas pelos dados 

numéricos apresentados na tabela 17, pois segundo estes a categoria ARE foi a que 

mais diminuiu, diminuindo 35,93%, a categoria ARMB diminui 22,42%. Já as 

categorias ARMA e ARBN aumentaram, tendo a categoria ARMA aumentado 57,37 e 

a ARBN 0,99%.  

Assim sendo, na evolução do POPNA de 1980 para o de 2005, a ARE deixou 

de ser a categoria que tinha uma maior área, passando a ser a ARMA a ocupar essa 

posição. Pois se em 1980 a ARE ocupava 42,90%, em 2005 passou a ocupar somente 

6,97% da área do POPNA, já a ARMA, em 1980, ocupava 25,52%, passou a ocupar, 

em 2005, 82,89% da área do POPNA. A ARMB na evolução do POPNA de 1980 para 

2005, diminuiu e passou de segunda categoria mais representada para terceira, 

ocupando 6,19% da área do POPNA., todavia esta categoria não tem muita diferença 

para a segunda maior categoria de 2005, a ARE, pois esta última ocupa 6,97% da 

área. Finalmente a ARBN em ambos os POPNA é categoria com menor 

representatividade em termos de área, todavia na evolução do POPNA de 1980 para o 

de 2005 esta aumentou 0,99%.  

Consequentemente, deduz-se que houve também uma mudança nos 

indicadores de gestão territorial potenciadores de conservação da natureza, pois as 

áreas que antes eram ARE tinham elevadas proibições e restrições ao uso dos solos 

devido à sua elevada sensibilidade ecológica, ao passarem a ser ARMA houve uma 

mudança nos indicadores, pois a sensibilidade ecológica destas áreas diminuiu, 

diminuindo também as proibições e restrições ao uso dos solos; já no caso da ARMB 

quando esta passou a ARMA os indicadores também mudaram, mudando não só a 

sensibilidade ecológica e as proibições e restrições para um grau mais elevado, mas 

também houve uma mudança no indicador referente a ser ou não área non aedificandi, 

pois se antes não era área non aedificandi passou a ser; finalmente quando as ARMB 

passaram a ARNB os indicadores também mudaram pois a sensibilidade ecológica e 

restrições ao uso dos solos diminuíram e o índice de construção aumentou. 
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Tabela 17 – Evolução das categorias do POPNA de 1980 para o POPNA de 2005 

intersecção com o POOC Sintra-Sado 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.1.  Concordância das categorias do POOC Sintra-Sado com as 

do POPNA de 2005 

Ao se fazer a análise comparativa do mapa das categorias estabelecidas para 

o POOC Sintra-Sado intersecção com o POPNA (figura 3), com o mapa das categorias 

estabelecidas para o POPNA de 2005 intersecção com o POOC Sintra-Sado (figura 8) 

inferiu-se que existem cinco discordâncias de categorias que se destacam, e que são 

apresentadas seguidamente: a categoria ARE não existe no POOC no entanto existe 

no POPNA de 2005; existe uma discordância perto da zona da Praia da Foz, pois 

nesta zona no POOC esta área está toda englobada na categoria ARMA mas no 

POPNSC de 2004 existe uma parte desta que está englobada na categoria ARMB, 

sendo que a restante área é ARMA; na zona da Praia da Califórnia existe uma 

discordância nas categorias, pois a área que está como ARMA no POOC no POPNSC 

de 2004 está como ARMB; existe uma discordância também na área entre a Praia de 

Alpertuche e a Praia da Figueirinha, pois nesta zona no POOC as áreas pertenciam a 

categoria ARMA e ARNB mas no POPNA de 2005 pertencem à ARMB; finalmente na 

zona do Outão no POOC há áreas que pertenciam a ARMA e a ARNB mas que no 

POPNA pertencem à categoria ARMB. 

Estas deduções tiradas da análise dos mapas são corroboradas pelos dados 

numéricos apresentados na tabela 18, pois segundo estes a categoria ARE não existe 

no POOC, pois como foi referido anteriormente não existe neste plano nenhuma 

―classe de espaço‖ com estatuto de ―reserva integral‖ ou algo que se equipare, já no 

POPNA de 2005 esta está representada ocupando 5,49% da área. 

Categorias 

POPNA de 1980 POPNA de 2005 
Diferença entre POPNA 

de 2005 e o 1980 

Área 
(ha) 

Percentagem 
(%) 

Área 
(ha) 

Percentagem 
(%) 

Área 
(ha) 

Percentagem 
(%) 

ARE 455,93 42,90 74,04 6,97 -381,88 -35,93 

ARMA 271,18 25,52 880,86 82,89 609,68 57,37 

ARMB 304,03 28,61 65,76 6,19 -238,26 -22,42 

ARBN 31,60 2,97 42,07 3,96 10,47 0,99 
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Ao se comparar as restantes categorias, inferiu-se que a categoria ARMA é a 

que apresenta maior representatividade nos dois planos, ocupando 96,12% da área do 

POOC e 87,09% da área do POPNA, assim sendo, esta ocupa uma maior área no 

POOC que no POPNA, tendo uma diferença de 9,02% de área. Já a ARMB ocupa 

uma área maior no POPNA que no POOC, tendo uma diferença de 4,03% de área, 

ocupando assim 0,84% da área do POOC e 4,87% da área do POPNA, apesar de ter 

áreas diferentes é em ambos a segunda categoria mais representada. Finalmente ao 

se comparar as áreas ocupadas pela ARNB observou-se que esta ocupa uma menor 

percentagem de área no POPNA do que no POOC, tendo uma diferença de 0,49% de 

área.  

Assim sendo, deduz-se que o POOC Sintra-Sado é um pouco menos restritivo 

do ponto de vista conservacionista que o POPNA de 2005, daí haver algumas 

discordâncias de categorias entre planos de ordenamento. Apesar destas 

discordâncias destacadas anteriormente, se formos a ter em conta toda a área 

analisada, estas ocupam aproximadamente 20% da área analisada, logo, 80% da área 

dos planos está em consonância. 

Tabela 18 – Comparação das áreas ocupadas pelas categorias do POOC Sintra-Sado 

com as do POPNA de 2005 intersecção com o POOC Sintra-Sado 

Categorias 

POOC Sintra-Sado POPNA de 2005 
Diferença entre o 

POPNA de 2005 e o 
POOC Sintra-Sado 

Área 
(ha) 

Percentagem 
(%) 

Área 
(ha) 

Percentagem 
(%) 

Área 
(ha) 

Percentagem 
(%) 

ARE 0 0 104,00 5,49 104,00 5,49 

ARMA 1822,10 96,12 1651,02 87,09 -171,08 -9,02 

ARMB 15,96 0,84 92,37 4,87 76,41 4,03 

ARBN 57,63 3,04 48,31 2,55 -9,32 -0,49 

 

 

4.3.5. Comparação da evolução das categorias do POPNSC com a 

evolução das categorias do POPNA 

A figura 9 apresenta a evolução da percentagem de ocupação das categorias 

do POPNSC e do POPNA antes e após o POOC Sintra-Sado entrar em vigor.  
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-28,42% 

34,36% 
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ARE ARMA ARMB ARNB

Evolução das categorias do 
POPNSC antes e após o POOC 

Sintra-Sado 

-35,93% 

57,37% 

-22,42% 

0,99% 

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

 ARE  ARMA  ARMB ARNB

Evolução das categorias do 
POPNA antes e após o POOC 

Sintra-Sado 

Como se pode observar na figura 9 a evolução das categorias em ambos os 

casos de estudo segue a mesma tendência, isto é, em ambos os casos de estudo as 

categorias ARE e ARMB diminuíram; e as categorias ARMA e ARBN aumentaram. 

Sendo que, em ambos a ARE foi a categoria que mais diminui e a ARMA a que mais 

aumentou.  

Figura 9 - Evolução da percentagem de ocupação das categorias do POPNSC e do 
POPNA antes e após o POOC Sintra-Sado entrar em vigor 

 

Assim sendo, através da análise numérica anterior e das duas análises 

comparativas dos mapas, referidas anteriormente, deduziu-se que as categorias ARE 

e ARMB diminuíram pois passaram a ser geralmente ARMA, daí esta última ter tido 

um grande aumento nos dois casos de estudo, sendo que as ARMB também 

passaram a ARNB (daí esta ultima ter tido um pequeno aumento). Consequentemente, 

deduz-se que houve também uma mudança nos indicadores de gestão territorial 

potenciadores de conservação da natureza, pois as áreas que antes eram ARE tinham 

elevadas proibições e restrições ao uso dos solos devido à sua elevada sensibilidade 

ecológica, ao passarem a ser ARMA, houve uma mudança nos indicadores, pois a 

sensibilidade ecológica das áreas diminuiu, diminuindo também as proibições e 

restrições ao uso dos solos. Já no caso da ARMB quando esta passou a ARMA os 

indicadores também mudaram, mudando não sou a sensibilidade ecológica e as 
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proibições e restrições para um grau mais elevado, mas também houve uma mudança 

no indicador referente a ser ou não área non aedificandi, pois se antes não era passou 

a ser área non aedificandi. Finalmente quando as ARMB passaram a ARNB os 

indicadores também mudaram pois a sensibilidade ecológica e restrições ao uso dos 

solos diminuíram e o índice de construção aumentou. 

Esta evolução similar deveu-se possivelmente, não só à entrada em vigor do 

POOC Sintra-Sado, pois neste plano não existia nenhuma ―classe de espaço‖ que se 

pudesse agrupar na categoria ARE, mas também a outros condicionalismos que não 

foram analisados na presente dissertação, mas que influenciaram o processo de 

revisão de ambos os POAP’s, e que são referidos nas RCM’s que aprovaram os 

POAP’s revistos.  

No caso do POPNSC, a revisão deu-se devido a três factores/vertentes que 

são desde logo identificados na RCM 1-A/2004 e que são: 

 A evolução do nível do conhecimento, nomeadamente pela 

monitorização e pelo acompanhamento promovidos pelos serviços do 

Instituto da Conservação da Natureza; 

 As transformações na área protegida resultantes da evolução 

demográfica e sócio-económica e a dinâmica natural de resposta dos 

sistemas naturais, que se revelam na menor adequação do Plano de 

Ordenamento aprovado em 1994; 

 Uma nova visão do Parque Natural de Sintra-Cascais decorrente de 

normativos e directrizes resultantes da Paisagem Cultural de Sintra - 

UNESCO (1995), dos PDM’s de Cascais e de Sintra e da Rede Natura 

2000. 

Para além destes três factores/vertentes destacados é ainda referido que a 

necessidade de revisão do POPNSC surge com a elaboração do POOC Sintra-Sado. 

No caso do POPNA, a RCM que aprova o POAP revisto não identifica os 

factores que deram origem à revisão, tal como no caso do POPNSC. Contudo, 

consegue-se destacar, para além da entrada em vigor do POOC Sintra-Sado, a 

necessidade de um ordenamento das áreas que foram englobadas no PNA (pelos 

sucessivos diploma legais que reviram os seus limites) e que não possuíam OT, pois 

não integravam no POPNA de 1980; a inclusão na Rede Natura 2000 de algumas 

áreas; aumento do nível do conhecimento dos valores naturais desta área e ainda a 

necessidade da ordenação e disciplina das actividades urbanísticas, industriais, 
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recreativas e turísticas, de forma a evitar a degradação dos valores naturais, 

seminaturais e paisagísticos, estéticos e culturais da região, possibilitando o exercício 

de actividades compatíveis, nomeadamente o turismo da natureza. 



 

68 
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4.4. Objectivo 2 

De modo a responder ao segundo objectivo da presente dissertação, foi usada 

uma adaptação da metodologia usada pela Biodesign (2010), como foi abordado no 

capítulo 3 da presente dissertação. De seguida apresentam-se os resultados obtidos e 

a discussão dos mesmos. 

 

4.4.1. Análise da legislação de 1ª geração sobre a regulamentação dos 

POOC’s  

A elaboração e a aprovação dos POOC’s foram regulamentadas, em 1993, 

pelo DL n.º 309/93, de 2 de Setembro, que foi posteriormente alterado pelos DL n.os 

218/94, de 20 de Agosto, 151/95, de 24 de Junho, 113/97, de 10 de Maio, e 380/99,de 

22 de Setembro. E todas as alterações que este último DL foi sujeito nomeadamente 

através dos seguintes diplomas: DL n.º 53/2000, de 7 de Abril; DL n.º 310/ 2003, de 10 

de Dezembro; Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro; Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto; 

DL n.º 316/2007, de 19 de Setembro; DL n.º46/2009, de 20 de Fevereiro, DL n.º 

181/2009, de 7 de Agosto, e DL n.º 2/2011, de 6 de Janeiro.  

Assim sendo, a elaboração e a aprovação dos POOC foram regulamentadas em 1993, 

pelo DL n.º 309/93, de 2 de Setembro, tendo consciência de que qualquer intervenção 

levada a cabo no litoral se deve enquadrar numa política de protecção e valorização 

do ambiente, assente nos princípios do ordenamento do território, consagrados na Lei 

de Bases do Ambiente. Este diploma estabeleceu que os POOC’s eram planos 

sectoriais que definem os condicionamentos, vocações e usos dominantes e a 

localização de infra-estruturas de apoio a esses usos e orientam o desenvolvimento 

das actividades conexas. Mais tarde com a aprovação do DL n.º 151/95, que 

harmoniza o regime jurídico dos PEOT’s, os POOC’s passaram a ter estatuto de 

PEOT. 

 

4.4.2. Análise dos relatórios e outros documentos sobre o estado de 

execução dos POOC’s e aferição do grau de execução dos POOC’s 

Apesar da informação disponibilizada pelas entidades competentes ter sido 

escassa (por exemplo, a ARH Tejo e ARH Alentejo não disponibilizaram a informação, 

requerida através de oficio, referente ao estado de execução das medidas de sua 

responsabilidade), foi possível levar a bom termo a aferição do grau de execução dos 

POOC’s, através do cruzamento da informação de dois documentos oficiais e que são 

http://dre.pt/pdf1sdip/1994/08/192A00/48464849.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1993/09/206A00/46264631.pdf
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públicos, nomeadamente o estudo sobre a ―Avaliação dos Planos de Ordenamento da 

Orla Costeira da Área de Jurisdição da ARH do Tejo, I.P. e definição de objectivos e 

conteúdos para a sua revisão‖ elaborado pela Biodesign, em 2010; e o ―Plano de 

Acção de Protecção e Valorização do Litoral 2012 – 2015‖, elaborado em 2012. Além 

disso, esta informação foi actualizada e completada com elementos fornecidos pelo 

município de Cascais e pelo Programa Polis Costa da Caparica.  

Tendo em conta a informação acima referida, foi possível elaborar as tabelas 

27 e 28 (Anexo II), que sistematizam a informação existente sobre o estado de 

execução dos quatro tipos de medidas em cada POOC. Sendo que as duas tabelas 

apresentam as acções previstas para cada tipo de medida e qual o estado de 

execução destas em cada POOC.  

 

4.4.2.1. POOC Alcobaça-Mafra 

Como se pode observar na tabela 19, foi possível calcular a média da 

percentagem de execução de cada tipo de medida, do POOC Alcobaça-Mafra e o 

estado de execução total do POOC Alcobaça-Mafra, recorrendo à percentagem de 

execução de cada acção, de cada tipo de medida. Além disso, foi possível observar 

que dos quatro tipos de medidas que se pretendiam analisar, o tipo de medida 

relacionado com a protecção e defesa costeira, nomeadamente as intervenções em 

pontões e esporões não existiam neste POOC. 

Com base na tabela abaixo, aferiu-se que as medidas relacionadas com a 

Conservação da Natureza, nomeadamente as intervenções de protecção/recuperação 

dunar, são as que têm uma maior percentagem de execução, com 31,15%, em 

segundo lugar temos as medidas relacionadas com a vertente económico-social, 

nomeadamente as intervenções em portinhos e rampas, com 22,14% de execução, 

finalmente as medidas relacionadas com a perigosidade e risco para pessoas e bens, 

nomeadamente as intervenção em arribas são as que têm a menor percentagem de 

execução, com 21,11%. Todavia a diferença da última para a segunda não é muito 

significativa, tendo apenas 1% de diferença. 

 

 

 

 



O impacte e eficácia do ordenamento costeiro em Áreas Protegidas Litorais. 

 

71 

 

 

Tabela 19 – Médias do estado de execução do POOC Alcobaça-Mafra nos tipos de 
medidas analisados 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.2. POOC Sintra-Sado 

Como se pode observar na tabela 20, foi possível calcular a média da 

percentagem de execução de cada tipo de medida, do POOC Sintra-Sado e o estado 

de execução total do POOC Sintra-Sado, recorrendo à percentagem de execução de 

cada acção, de cada tipo de medida. 

Ao se analisar a tabela abaixo, aferiu-se que as medidas relacionadas com a 

protecção e defesa costeira, nomeadamente as intervenções em pontões e esporões, 

são as que têm uma maior percentagem de execução, com 90,00%, em segundo lugar 

temos as medidas relacionadas com a vertente económico-social, nomeadamente as 

intervenções em portinhos e rampas, com 63,75% de execução, em terceiro lugar 

temos as medidas relacionadas com a Conservação da Natureza, nomeadamente as 

intervenções de protecção/recuperação dunar, com 58,75% de execução. Finalmente 

as medidas relacionadas com a perigosidade e risco para pessoas e bens, 

nomeadamente as intervenção em arribas são as que têm a menor percentagem de 

execução, com 43,87%.  

  

Tipo de medidas Média (%) 

Intervenções em arribas 21,11% 

Protecção/recuperação 
dunar 

31,15% 

Intervenção em portinhos 
e rampas 

22,14% 

Estado de execução do 
POOC Alcobaça-Mafra 

23,42% 
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Tabela 20 – Médias do estado de execução do POOC Sintra-Sado nos tipos de 
medidas analisados 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Comparar o estado de execução dos POOC’s dentro e fora das 

APL’s 

Ao se comparar os resultados apresentados na tabela 19, referente ao estado 

de execução do POOC Alcobaça-Mafra, com os resultados apresentados na tabela 20, 

referente ao estado de execução do POOC Sintra-Sado aferiu-se que, em qualquer 

dos tipos de medidas e mesmo na globalidade do POOC, o POOC Sintra-Sado tem 

um nível de execução superior que o POOC Alcobaça-Mafra. Aferiu-se também que as 

medidas relacionadas com a perigosidade e risco para pessoas e bens, 

nomeadamente as intervenção em arribas, são as que estão menos executadas em 

ambos os POOC’s.  

Nos três tipos de medidas que foi possível comparar, visto que o POOC 

Alcobaça-Mafra não contempla as medidas relacionadas com a protecção e defesa 

costeira, observou-se que a percentagem de execução do POOC Sintra-Sado é 

geralmente o dobro da percentagem de execução do POOC Alcobaça-Mafra.  

Assim sendo, a percentagem de execução total do POOC Sintra-Sado é 

também o dobro da percentagem de execução total do POOC Alcobaça-Mafra, este 

facto está possivelmente relacionado com a existência de duas APL’s na área de 

incidência do POOC Sintra-Sado, pois tendo esta área uma elevada sensibilidade 

ecológica, tem sobre si dois tipos de PEOT’s, o que faz com que exista uma 

priorização na implementação destas medidas comparativamente com a área de 

incidência do POOC Alcobaça-Mafra, pois apenas tem apenas um tipo PEOT. Além 

disso, a área de incidência do POOC-Sintra-Sado tem também uma zona abrangida 

Tipo de medidas Média (%) 

Intervenções em arribas 43,87% 

Protecção/recuperação 
dunar 

58,75% 

Intervenções em pontões 
e esporões 

90,00% 

Intervenção em portinhos 
e rampas 

63,75% 

Total das medidas do 
POOC Sintra-Sado 

57,48% 
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pelo Programa Polis Costa da Caparica, o que também pode influenciar a execução 

das medidas do POOC Sintra-Sado. Todavia as medidas relacionadas com a 

perigosidade e risco para pessoas e bens, nomeadamente as intervenção em arribas, 

não estão sobre influência deste Programa, pois não existe nenhuma na área de 

intervenção do mesmo, e a sua percentagem de execução no POOC Sintra-Sado é o 

dobro da percentagem de execução do POOC Alcobaça-Mafra, o que demonstra que 

o que influência mais o estado de execução do POOC Sintra-Sado é mesmo a 

existência de dois tipos de PEOT’s. 

 

4.4.4. Análise da legislação de segunda geração sobre a regulamentação 

dos POOC’s e comparação desta legislação com a de primeira 

geração 

Volvidos dezoito anos desde a aprovação do DL n.º 309/93, de 2 de Setembro 

houve a revisão do regime aplicável à orla costeira através da publicação do DL n.º 

159/2012, de 24 de Julho.  

 

4.4.4.1. Decreto-Lei n.º 159/2012, de 24 de Julho 

O DL n.º 159/2012, de 24 de Julho, regula a elaboração e a implementação dos 

POOC’s e estabelece o regime sancionatório aplicável às infracções praticadas na orla 

costeira. 

Este diploma estabelece que os POOC são PEOT’s que visam a salvaguarda 

de objectivos de interesse nacional com incidência territorial e estabelecem regimes de 

salvaguarda de recursos e valores naturais e o regime de gestão compatível com a 

utilização sustentável do território; ao POOC’s é aplicável o RGIT, com as 

especificidades constantes do presente diploma e que compete à Agência Portuguesa 

do Ambiente, I. P., promover a elaboração e implementação dos POOC’s, por troços 

de costa, em articulação com os entidades públicas e privadas com interesses na área 

do plano. 

 

4.4.4.2.  Comparação das duas gerações de legislação sobre a 

regulamentação dos POOC’s 

Para se poder comparar a legislação de segunda geração sobre a 

regulamentação dos POOC’s com a legislação de primeira geração, foi feita, 
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anteriormente na presente dissertação, a análise da evolução da legislação de 

primeira geração e a análise da legislação de segunda geração.  

Primeiro foi feita uma comparação a nível da estrutura das duas gerações de 

legislação, como se pode observar na tabela abaixo.  

 

Tabela 21 - Comparação a nível da estrutura das duas gerações de legislação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a comparação anterior foi feita uma comparação entre as duas gerações 

de legislação artigo a artigo e dessa comparação derivaram os seguintes resultados. 

Comparando as duas gerações de legislação podemos observar que a primeira 

geração tinha mais em conta a necessidade de ordenamento da orla costeira, já o 

novo diploma fomenta uma nova abordagem da gestão da orla costeira, isto é, como 

próprio diploma defende a orla costeira deve ser gerida de uma forma integrada e 

adaptativa e numa lógica de maior flexibilidade, conferindo assim aos POOC, para 

além do carácter normativo e regulamentar, os meios de identificação e programação 

de medidas de gestão, protecção, conservação e valorização dos recursos hídricos e 

sistemas naturais associados (adaptado do DL nº. 159/2012). Tendo esta nova 

abordagem de gestão em vista o desenvolvimento sustentável da orla costeira. Esta 

mudança na legislação nacional vem de encontro com o compromisso assumido no 

âmbito da Recomendação n.º 2002/413/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 30 de Maio de 2002, relativa à execução da gestão integrada da zona costeira na 

Europa, que define princípios gerais e opções para uma Estratégia de Gestão 

Integrada de Zonas Costeiras na Europa e que foi transposto para legislação nacional 

com aprovação da RCM n.º 82/2009, de 8 de Setembro, que aprova a EGIZCN. 

Segundo esta a missão da ENGIZC é garantir a adequada articulação e coordenação 

das políticas e dos instrumentos que asseguram o desenvolvimento sustentável da 

 
Primeira geração Segunda geração 

Estrutura 

Organizado e estruturado em 
Artigos e Anexos. Os artigos 
têm pontos e os pontos têm 

alíneas 

Organizado e estruturado em 
Capítulos, Artigos e Anexos. 
Os artigos têm pontos e os 

pontos têm alíneas 

Nº de capítulos Não tem 5 

Nº de Artigos 19/20/18 27 

Nº de Anexos 2 2 
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zona costeira. A ENGIZC deve garantir a articulação com um conjunto de convenções 

internacionais e de orientações comunitárias e nacionais que lhe servem de 

enquadramento‖. Sendo que os POOC’s são os principais instrumentos de gestão 

integrada (RCM n.º 82/2009, de 8 de Setembro). 

Na segunda geração de legislação, a largura da zona terrestre de protecção 

pode ser ajustada para uma largura máxima de 1000 m, quando se justifique acautelar 

a integração de sistemas biofísicos fundamentais no contexto territorial objecto do 

plano. Na legislação de primeira geração esta ia somente até aos 500m. 

Na passagem para a segunda geração ―a declaração de «praia com uso 

suspenso» compete à Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. P.), mediante 

parecer prévio do órgão local da Direcção-Geral da Autoridade Marítima e de outras 

entidades competentes em razão da matéria ou da área de jurisdição, deixando assim 

de ser declarada por acto regulamentar. 

Além disso, na segunda geração aparece o conceito de «praias de uso 

limitado», que são as praias suportadas por arribas em que, em situação de preia-mar 

média no período balnear, a maior parte do areal disponível é ocupado pelas faixas de 

risco das arribas, as quais correspondem à área passível de ser ocupada pelos 

resíduos de desmoronamentos ou queda de blocos. A identificação destas efectua-se 

através da portaria e ainda através de painel informativo junto ao acesso à praia.‖ Isto 

vem de encontro com um novo capítulo, denominado ―Mecanismos de prevenção 

associados ao risco‖, que aparece na segunda geração.  

Segundo este novo capítulo, compete à APA, I. P., através dos seus serviços 

regionais e em articulação com as várias entidades, efectuar a avaliação e 

monitorização das situações de risco no litoral e definir e implementar as respectivas 

medidas de mitigação e controle. Em que a avaliação do grau de risco deve ser 

suportada em programas de monitorização específicos devidamente ajustados ao 

contexto geológico e morfológico e padrões de ocupação existentes na orla costeira, 

de acordo com os critérios definidos no anexo II deste diploma, do qual faz parte 

integrante. Assim sendo, a APA, I.P. deve ter a informação relativa às faixas de risco 

identificadas nos POOC, e esta deve ser devidamente veiculada junto da população, 

nomeadamente com recurso a painéis informativos por praia com o respectivo 

mapeamento. Além disso, segundo este capítulo as áreas de risco, enquanto áreas 

onde é expectável a ocorrência de fenómenos naturais susceptíveis de causar danos a 

pessoas e bens, devem, sempre que possível, ser sinalizadas no local como zonas de 
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perigo ou zonas interditas, com recurso a painéis informativos e a sinalética de perigo 

e de interdição. Todavia, cabe aos utentes das praias e demais zonas da orla costeira 

o dever de se manterem afastados das zonas assinaladas como «zonas de perigo», e 

de respeitar, no caso das arribas e sempre que possível, a distância de segurança, 

nomeadamente devido ao risco de desmoronamentos ou quedas de blocos. E nas 

zonas assinaladas como «zonas interditas», cabe também aos utentes respeitar a 

interdição da permanência destes ou a utilização para qualquer fim ou actividade, 

incluindo o acesso, atravessamento ou a circulação a pé. 

O aparecimento deste novo capítulo possivelmente está relacionado com o 

facto de no estado de execução dos POOC’s, as medidas relacionadas com a 

perigosidade e risco para pessoas e bens, nomeadamente as intervenção em arribas, 

serem as que estão menos executadas, pois como se pode observar na tabela 19, 

referente ao estado de execução do POOC Alcobaça-Mafra, e na tabela 20, referente 

ao estado de execução do POOC Sintra-Sado, são estas medidas as que apresentam 

uma menor percentagem de execução. Além disso, em 2009, na praia Maria Luísa, no 

Algarve, houve um acidente relacionado com as arribas, que vitimou 5 pessoas e que 

foi muito divulgado nos meios de informação, este acidente também pode ter 

influenciado o aparecimento deste novo capítulo.  

A responsabilidade da elaboração dos POOC’s antigamente era do Instituto da 

Água, I.P. (INAG, I.P.) ou do Instituto da Conservação da Natureza quando o troço do 

litoral estaria dentro de uma área protegida. Com a nova legislação, a elaboração é 

responsabilidade da APA, IP., em articulação com outras entidades. Com a nova 

legislação, a APA, IP. não só tem a responsabilidade de elaboração dos POOC’s, mas 

também tem a responsabilidade de implementá-los e fiscalizar se as normas do DL da 

segunda geração são cumpridas. A fiscalização do cumprimento do disposto na 

legislação de segunda geração compete à APA, I. P., às autoridades marítimas e 

portuárias, às autarquias locais e às autoridades policiais. Enquanto que, na primeira 

geração, a fiscalização competia à autoridade marítima, às autarquias locais, ao INAG, 

I.P., à Guarda Nacional Republicana e às demais autoridades policiais. Estas 

mudanças na legislação estão relacionadas em muito com a nova reorganização 

estatal e das entidades estatais, que foi posta em marcha com a entrada em funções 

do XIX Governo Constitucional nacional. 
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O conteúdo documental também mudou destacando-se os seguintes novos 

elementos: 

 Relatório ambiental, no qual se identificam, descrevem e avaliam os 

eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do 

plano, bem como as alternativas razoáveis, tendo em conta os objectivos 

e o âmbito de aplicação territorial respectivos; 

 Programa de medidas de gestão, protecção, conservação e valorização 

dos recursos hídricos e sistemas naturais associados abrangidos pelo 

plano; 

 Elementos gráficos de maior detalhe que ilustrem situações específicas 

do plano; 

 Participações recebidas em sede de discussão pública e respectivo 

relatório de ponderação. 
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5. Conclusões e considerações finais 

Sabendo que no contexto nacional está prevista na legislação a plena 

articulação entre os vários IGT’s, nomeadamente o facto de quando sobre a mesma 

área territorial incida mais do que um PEOT, estes devem ser compatíveis entre si, e a 

ENCNB e a EGIZCN referirem a necessidade de uma política de integração e um 

plano de articulação a vários níveis a presente dissertação propôs dois grandes 

objectivos para se poder aferir a articulação entre os vários IGT’s e a eficácia destes. 

Assim sendo, como objectivo principal assumiu-se verificar a conformidade dos 

POAP’s com os objectivos dos POOC’s nas zonas das APL’s. Para dar cumprimento a 

este objectivo foi proposto analisar as mudanças nos indicadores gestão territorial 

potenciadores da conservação da natureza antes e após a entrada em vigor dos 

POOC’s. Já como segundo objectivo foi proposto verificar qual o estado de execução 

dos POOC´s nas medidas de termos de conservação da natureza, protecção da costa, 

perigosidade e risco e na vertente económico-social. E qual a sua relação com a 

evolução da regulamentação dos POOC’s.  

Objectivo 1 

Ao se verificar a conformidade dos POAP’s com os objectivos dos POOC’s nas 

zonas das APL’s, concluiu-se que o POOC Sintra-Sado é menos restritivo do ponto de 

vista conservacionista que o POPNSC de 2004 e que o POPNA de 2005, daí haver 

algumas discordâncias de categorias entre planos de ordenamento, das quais se 

destacam duas: a ausência da categoria ARE no POOC; e o facto de algumas áreas 

no POOC pertencerem à categoria ARMB, todavia nos POAP’s pertencerem à 

categoria ARMA. Assim sendo, os POOC’s são menos restritivos do ponto de vista 

conservacionista, pois nestes não existe a categoria ARE, que é a categoria que 

engloba as áreas com maior sensibilidade ecológica, consequentemente com maiores 

proibições e restrições ao uso do solo. Além disso, determinadas áreas que pertencem 

à categoria ARMA - que é a segunda categoria com maiores proibições e restrições ao 

uso dos solos devido à sua sensibilidade ecológica alta- nos POAP’s no POOC estão 

englobadas na ARMB (que é menos restritiva que a ARMA), logo o POOC Sintra-Sado 

é menos restritivo que os POAP’s estudados. 

Aferiu-se também que existe uma maior concordância do POPNA de 2005 para 

com o POOC Sintra-Sado, do que do POPNSC de 2004 para com este POOC, pois no 

caso da concordância do POPNA para com o POOC, 80% da área analisada está em 
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consonância, todavia no caso da concordância do POPNSC para com o POOC 

somente 42% da área dos planos está em consonância. 

Ao se verificar esta discordância de categorias entre PEOT’s, analisou-se se 

nos POAP’s, pois estes eram os planos posteriores, existia alguma referência de quais 

as normas do plano preexistente que revoga. Desta inferência, deduziu-se que no 

POPNSC de 2004 não era referido especificamente quais os artigos do POOC que 

este revogava, referia apenas ‖em caso de conflito com o regime previsto noutros 

IGT’s em vigor, prevalece o regime constante do presente PEOT.‖ (artigo 41º 

―Articulação com os outros instrumentos de gestão territorial‖ do POPNSC). Já no 

POPNA de 2005, são referidas quais as alterações específicas ao POOC, conforme é 

seguidamente apresentado: ―4-São revogados o n.º 2, referência T8, do artigo 16.º e o 

n.º 2 e as alíneas b), e) e f) do n.º 5 do artigo 95.º do Regulamento do POOC Sintra-

Sado, (…); 5 - É alterada a classificação das praias definidas na alínea yy) do anexo I 

ao Regulamento do POOC, (…), que passam a praias de nível V; 6 - Exclui-se da 

UOPG 20—Pedreira do Cavalo, prevista no artigo 94.º do Regulamento do POOC 

Sintra-Sado, (…), a área do PNA.‖ 

A evolução das categorias dos dois casos de estudo segue a mesma 

tendência, isto é, quer no POPNA, quer no POPNSC as categorias ARE e ARMB 

diminuíram; e as categorias ARMA e ARBN aumentaram. Sendo que, em ambos a 

ARE foi a categoria que mais diminui e a ARMA a que mais aumentou. Assim sendo, 

as categorias ARE e ARMB diminuíram, pois geralmente passaram a ser ARMA, daí 

esta última ter tido um grande aumento nos dois casos de estudo, sendo que as 

ARMB também passaram a ARNB (daí esta ultima ter tido um pequeno aumento). 

Consequentemente, deduz-se que houve também uma mudança nos indicadores de 

gestão territorial potenciadores de conservação da natureza, pois as áreas que antes 

eram ARE tinham elevadas proibições e restrições ao uso dos solos devido à sua 

elevada sensibilidade ecológica, ao passarem a ser ARMA houve uma mudança nos 

indicadores, pois a sensibilidade ecológica das áreas diminuiu, diminuindo também as 

proibições e restrições ao uso dos solos. Já no caso da ARMB quando esta passou a 

ARMA os indicadores também mudaram, mudando não sou a sensibilidade ecológica 

e as proibições e restrições para um grau mais elevado, mas também houve uma 

mudança no indicador referente a ser ou não área non aedificandi, pois se antes não 

era passou a ser área non aedificandi. Finalmente quando as ARMB passaram a 

ARNB os indicadores também mudaram pois a sensibilidade ecológica e restrições ao 

uso dos solos diminuíram e o índice de construção aumentou. 
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Em suma, esta desconformidade entre PEOT’s denota que apesar de estar 

prevista na legislação a plena articulação entre os vários IGT’s, nomeadamente o facto 

de quando sobre a mesma área territorial incida mais do que um PEOT, estes devem 

ser compatíveis entre si e o plano posterior deve indicar expressamente quais as 

normas do plano preexistente que revoga, sob pena de invalidade por violação, e a 

ENCNB e a EGIZCN referirem a necessidade de uma política de integração e um 

plano de articulação a vários níveis, na realidade isto não se verifica, pois muito 

provavelmente existe uma desarticulação funcional na elaboração dos POOC’s e na 

elaboração dos POAP’s.  

Ao se a analisar as mudanças nos indicadores gestão territorial potenciadores 

da conservação da natureza antes e após a entrada em vigor dos POOC’s, deduziu-se 

que os POAP’s antes do POOC eram mais restritivos que os após o POOC, esta 

evolução similar nos dois casos de estudo deveu-se possivelmente, não só à entrada 

em vigor do POOC Sintra-Sado, pois neste plano não existia nenhuma ―classe de 

espaço‖ que se pudesse agrupar na categoria ARE, mas também a outros 

condicionalismos que não foram analisados na presente dissertação, mas que 

influenciaram o processo de revisão de ambos os POAP’s, e que são referidos nas 

RCM’s que aprovaram os POAP’s revistos.  

No caso do POPNSC, a revisão deu-se devido a três factores/vertentes que 

são desde logo identificados na RCM 1-A/2004 e que são: 

 A evolução do nível do conhecimento, nomeadamente pela 

monitorização e pelo acompanhamento promovidos pelos serviços do 

Instituto da Conservação da Natureza; 

 As transformações na área protegida resultantes da evolução 

demográfica e sócio-económica e a dinâmica natural de resposta dos 

sistemas naturais, que se revelam na menor adequação do Plano de 

Ordenamento aprovado em 1994; 

 Uma nova visão do Parque Natural de Sintra-Cascais decorrente de 

normativos e directrizes resultantes da Paisagem Cultural de Sintra - 

UNESCO (1995), dos PDM’s de Cascais e de Sintra e da Rede Natura 

2000. 

Para além destes três factores/vertentes destacados é ainda referido que a 

necessidade de revisão do POPNSC surge com a elaboração do POOC Sintra-Sado. 
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No caso do POPNA, a RCM que aprova o POAP revisto não identifica os 

factores que deram origem à revisão, tal como no caso do POPNSC. Contudo, 

consegue-se destacar, para além da entrada em vigor do POOC Sintra-Sado, a 

necessidade de um ordenamento das áreas que foram englobadas no PNA (pelos 

sucessivos diploma legais que reviram os seus limites) e que não possuíam OT, pois 

não integravam no POPNA de 1980; a inclusão na Rede Natura 2000 de algumas 

áreas; aumento do nível do conhecimento dos valores naturais desta área e ainda a 

necessidade da ordenação e disciplina das actividades urbanísticas, industriais, 

recreativas e turísticas, de forma a evitar a degradação dos valores naturais, 

seminaturais e paisagísticos, estéticos e culturais da região, possibilitando o exercício 

de actividades compatíveis, nomeadamente o turismo da natureza. 

Objectivo 2 

Ao se verificar qual o estado de execução dos POOC´s nas medidas de termos 

de conservação da natureza, protecção da costa, perigosidade e risco e na vertente 

económico-social, concluiu-se que em qualquer dos tipos de medidas e mesmo na 

globalidade do POOC, o POOC Sintra-Sado tem um nível superior de execução, que o 

POOC Alcobaça-Mafra. Pois nos três tipos de medidas que foi possível comparar, 

observou-se que a percentagem de execução do POOC Sintra-Sado é geralmente o 

dobro da percentagem de execução do POOC Alcobaça-Mafra. Assim sendo, a 

percentagem de execução total do POOC Sintra-Sado é também o dobro da 

percentagem de execução total do POOC Alcobaça-Mafra, este facto está 

possivelmente relacionado com a existência de duas APL’s na área de incidência do 

POOC Sintra-Sado. Esta área por estar abrangida por dois tipos de PEOT’s devido à 

sua elevada sensibilidade ecológica faz com que haja a priorização da implementação 

destas medidas nas áreas de POAP em detrimento das áreas de somente POOC. 

Aferiu-se também que as medidas relacionadas com a perigosidade e risco 

para pessoas e bens, nomeadamente as intervenção em arribas, são as que estão 

menos executadas em ambos os POOC’s, pois são as que têm a menor percentagem 

de execução em ambos. Este facto pode ter tido influência na evolução da 

regulamentação dos POOC’s, pois na segunda geração de legislação existe um 

capítulo totalmente novo, denominado como: ―Mecanismos de prevenção associados 

ao risco‖, o que denota uma grande preocupação para com a prevenção do risco face 

às outras grandes áreas analisadas, tais como a Conservação da Natureza.  
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Em suma, actualmente existe um défice no grau de execução dos POOC’s. 

Este facto possivelmente influenciou o processo de revisão da legislação que 

regulamenta os POOC’s, pois na segunda geração de legislação existe uma grande 

preocupação com o risco para pessoas e bens tanto que, como foi referido, no DL 

existe um capítulo novo dedicado a este tema. Além disso, a existência de dois tipos 

de PEOT’s, na mesma área territorial, aumenta o grau de execução do POOC, pois 

esta área por estar abrangida por dois tipos de PEOT’s devido à sua elevada 

sensibilidade ecológica faz com que haja a priorização da implementação destas 

medidas nas áreas de POAP em detrimento das áreas de somente POOC. 

Considerações finais 

Um dos conceitos essenciais à governança é o de accountability, segundo o 

qual a administração pública tem a responsabilidade ou dever de responder às 

solicitações dos seus cidadãos de forma a haver uma ―transparência do estado‖. 

Assim, a administração pública tem a responsabilidade de fornecer aos seus cidadãos 

os planos de ordenamento quando estes os solicitem, porém isto não se verifica. Uma 

das razões poderá ser a falta de meios e metodologias para os colocar à disposição, 

apesar de todos os esforços dos seus colaboradores para atender ao pedido. Uma 

boa prática seria a administração pública desenvolver metodologias de acesso a estes 

elementos de modo a contribuir para uma maior ―transparência‖ em matéria de 

ordenamento do território.  

Do mesmo modo, a administração pública tem também falta de meios e 

metodologias para verificar a eficácia das medidas e programas de gestão e 

conservação do litoral. Com a presente dissertação verificou-se que existe um défice 

de execução dos POOC’s e que não existem relatórios periódicos, pelo que as 

entidades competentes deveriam tentar corrigir esta lacuna. Se estes relatórios 

existissem, seria possível acompanhar o estado de execução dos POOC’s de forma 

contínua, percebendo o que está ou não executado, corrigindo a falha o mais célere 

possível, o que em muito contribuiria para minimizar ou anular o défice de execução.  

Finalmente, sabendo que Portugal encontra-se num momento crucial na 

revisão da legislação em termos de OT, pois está a decorrer o processo de revisão da 

LBPOTU, dever-se-ia aproveitar esta iniciativa para simplificar e harmonizar o Sistema 

de Gestão Territorial Nacional. Visto que, com a presente dissertação observou-se 

uma desarticulação funcional na elaboração dos POOC’s e na elaboração dos 

POAP’s. Assim sendo, nas zonas de APL’s seria de considerar haver somente um tipo 
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de PEOT, nomeadamente o POAP, que no entanto integrasse os objectivos e as 

medidas dos POOC´s, pois quando existem estes dois PEOT’s na mesma área 

territorial verifica-se que estes estão em discordância, tal como se referiu 

anteriormente, devido a uma desarticulação funcional na elaboração destes dois tipos 

de PEOT’s.   
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quadro institucional para a gestão sustentável das águas 

Portaria 26-F/80, de 9 de Janeiro de 1980: Aprova o Regulamento Geral do PNA e o 

POPNA 

RCM n.º 11/2002, de 17 de Janeiro de 2002: Aprova o POOC de Alcobaça-Mafra.  

RCM n.º 141/2005, de 23 de Agosto de 2005: Aprova o POPNA 

RCM n.º 1-A/2004, de 8 de Janeiro de 2004: Aprova o POPNSC 

RCM n.º 82/2009, de 8 de Setembro de 2009: Estratégia Nacional para a Gestão 

Integrada da Zona Costeira 

RCM n.º 86/2003, 25 de Junho de 2003: Aprova o POOC Sintra- Sado 

RCM n.º152/2001, de 11 de Outubro de 2001: Estratégia Nacional de Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade 

 

http://www.dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2000&id=300L0060
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Tabela 22 - Justificação do agrupamento das classes de espaço do POOC Sintra-Sado nas quatro Categorias 

Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas de 

protecção 
ARMA 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

alta 

Integram as áreas de protecção as áreas de elevado valor para a conservação da natureza, que constituem zonas singulares pelo seu valor biofísico, 

correspondendo a habitats naturais e seminaturais, áreas de matas, matos e vegetação rasteira e incluindo, ainda, áreas de uso tradicional do solo, suporte dos 

valores naturais e paisagísticos a proteger. 

São objectivos prioritários de ordenamento destas áreas a sua conservação e valorização ambiental. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

altas 

Sem prejuízo do disposto como proibições específicas das Áreas de Protecção, sendo estas Áreas Naturais. As Áreas de Protecção têm as seguintes 

proibições específicas das áreas naturais: 

a) Realização de novas construções; b) Abertura de novos acessos viários, bem como a ampliação dos existentes, excepto quando indispensáveis à viabilização 

de actividades ou utilizações permitidas nos termos do Regulamento POOC Sintra-Sado; c) Construção de novas áreas de estacionamento, ampliação e 

impermeabilização das existentes; d) Trânsito de veículos motorizados, nomeadamente todo o terreno, fora das áreas destinadas para o efeito, excepto os de 

vigilância, emergência ou outros indispensáveis ao exercício de actividades devidamente autorizadas; e) Sobrevoo de aeronaves com motor a menos de 1000 pés, 

com excepção de operações de vigilância e de emergência; f) Alteração do sistema natural de escoamento por obstrução à circulação das águas; g) Realização de 

obras que impliquem alteração das características naturais do leito, das margens ou da foz das ribeiras; h) Localização de estações de tratamento de águas 

residuais na foz de ribeiras. 

Excepciona-se do disposto nas alíneas a), b) e c) as intervenções previstas nos planos de praia e em projectos decorrentes de Unidade operativa de planeamento e 

gestão devidamente aprovados. 

Proibições específicas das Áreas de Protecção: 

a) Instalação de linhas aéreas de energia e de telecomunicações; b) Instalação de postes de iluminação; c) Nas margens da lagoa de Albufeira afectas ao domínio 

hídrico: c.1) Abertura de caminhos ou melhoria dos existentes nas suas margens, excepto os estritamente necessários para a actividade agro-florestal ou percursos 

de descoberta da natureza, devidamente aprovados pelas entidades competentes;c.2) Pastorícia; c.3) Instalação de culturas de bivalves.  

Exceptuando as acções previstas nos planos de praia e os projectos previstos em Unidade operativa de planeamento e gestão e devidamente aprovados. 

Actividades condicionadas específicas das Áreas de Protecção: 

a) A realização de operações de conservação em edifícios licenciados; b) A construção de percursos pedonais, miradouros e outras estruturas ligeiras e 

desmontáveis de apoio à fruição pública dos espaços naturais; c) Instalação de antenas de telecomunicações e aerogeradores; d) Instalação de parques eólicos; e) 

Instalação de painéis solares. 

Os percursos de peões referidos na alínea b), quando localizados em áreas protegidas, devem coincidir com a rede de percursos a realizar. 

Áreas non 

aedificandi 
Sim 

Visto que, sem prejuízo do disposto como proibições específicas das Áreas de Protecção, sendo estas Áreas Naturais. As Áreas de Protecção têm as seguintes 

proibições específicas das áreas naturais: a) Realização de novas construções. (…) 

Índice de 

construção 
0 

 



O impacte e eficácia do ordenamento costeiro em Áreas Protegidas Litorais. 

 

94 

 

Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Arribas ARMA 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

alta 
São objectivos prioritários de ordenamento destas áreas a sua conservação e valorização ambiental. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

altas 

As arribas são espaços non aedificandi, excepto quando se preveja a construção nos planos de praia e em projectos decorrentes de Unidade operativa 

de planeamento e gestão, devidamente aprovados. 

Sem prejuízo do disposto como proibições específicas das Arribas, sendo estas Áreas Naturais. As Arribas têm as seguintes proibições especificas das 

áreas naturais: 

a) Realização de novas construções; b) Abertura de novos acessos viários, bem como a ampliação dos existentes, excepto quando indispensáveis à viabilização de 

actividades ou utilizações permitidas nos termos do Regulamento POOC Sintra-Sado; c) Construção de novas áreas de estacionamento, ampliação e 

impermeabilização das existentes; d) Trânsito de veículos motorizados, nomeadamente todo o terreno, fora das áreas destinadas para o efeito, excepto os de 

vigilância, emergência ou outros indispensáveis ao exercício de actividades devidamente autorizadas; e) Sobrevoo de aeronaves com motor a menos de 1000 pés, 

com excepção de operações de vigilância e de emergência; f) Alteração do sistema natural de escoamento por obstrução à circulação das águas; g) Realização de 

obras que impliquem alteração das características naturais do leito, das margens ou da foz das ribeiras; h) Localização de estações de tratamento de águas 

residuais na foz de ribeiras. 

Excepciona-se do disposto nas alíneas a), b) e c) as intervenções previstas nos planos de praia e em projectos decorrentes de Unidade operativa de planeamento e 

gestão e devidamente aprovados. 

Nas Arribas constitui actividade condicionada a instalação de estabelecimentos de culturas marinhas e de estabelecimentos conexos. 

Desde que devidamente autorizadas e mediante prévia realização dos estudos adequados, a definir pela entidade competente, nos termos da lei, considera-

se compatível com o POOC a realização das seguintes obras:  

a) Prévia realização de um estudo sobre as incidências ambientais nos troços da costa limítrofes e de avaliação do trânsito sedimentar, bem como análise custo-

benefício, sempre que não seja exigível nos termos da lei a realização de avaliação de impacte ambiental; b) Previsão das obras mediante projectos específicos que 

estabeleçam a respectiva monitorização; c) Os estudos, as acções e os custos associados podem ser imputados às entidades públicas, privadas ou cooperativas às 

quais seja conferido direito de utilização privativa do domínio hídrico ou que dele usufruam, nomeadamente empreendimentos urbanos ou turísticos realizados ou 

instalados em áreas limítrofes; d) Não são permitidas artificializações, a não ser que estejam comprovadamente excluídas todas as outras soluções, e quando, por 

acidente recente ou precariedade declarada, se devam realizar como intervenções de emergência, por iniciativa das entidades públicas competentes. 

Áreas non 

aedificandi 
Indefinido 

As arribas são espaços non aedificandi, excepto quando se preveja a construção nos planos de praia e em projectos decorrentes de Unidade operativa de 

planeamento e gestão, devidamente aprovados. 

Índice de 

construção 
Indefinido 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Dunas ARMA 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

alta São objectivos prioritários de ordenamento destas áreas a sua conservação e valorização ambiental. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

altas 

As dunas são espaços non aedificandi, excepto quando se preveja a construção em planos de praia e em projectos decorrentes de Unidade operativa de 

planeamento e gestão, devidamente aprovados. 

Sem prejuízo do disposto como proibições específicas das Dunas, sendo estas Áreas Naturais. As Dunas têm as seguintes proibições específicas das 

áreas naturais: 

a) Realização de novas construções; b) Abertura de novos acessos viários, bem como a ampliação dos existentes, excepto quando indispensáveis à viabilização de 

actividades ou utilizações permitidas nos termos do Regulamento POOC Sintra-Sado; c) Construção de novas áreas de estacionamento, ampliação e 

impermeabilização das existentes; d) Trânsito de veículos motorizados, nomeadamente todo o terreno, fora das áreas destinadas para o efeito, excepto os de 

vigilância, emergência ou outros indispensáveis ao exercício de actividades devidamente autorizadas; e) Sobrevoo de aeronaves com motor a menos de 1000 pés, 

com excepção de operações de vigilância e de emergência; f) Alteração do sistema natural de escoamento por obstrução à circulação das águas; g) Realização de 

obras que impliquem alteração das características naturais do leito, das margens ou da foz das ribeiras; h) Localização de estações de tratamento de águas 

residuais na foz de ribeiras. 

Excepciona-se do disposto nas alíneas a), b) e c) as intervenções previstas nos planos de praia e em projectos decorrentes de Unidade operativa de planeamento e 

gestão e devidamente aprovados. 

Proibições específicas das Dunas: 

a) Realização de actividades susceptíveis de alterar a sua morfologia, dinâmica e a vegetação dunar; b) Transposição de dunas, para acesso a praias balneares, 

fora dos passadiços previstos para o efeito.  

Desde que devidamente autorizadas nos termos da lei, e mediante a prévia realização dos estudos adequados a definir pela entidade competente, 

considera-se compatível com o POOC a realização de acções de recuperação e estabilização de dunas litorais destinadas à prossecução dos seguintes 

objectivos: 

 a) Protecção de pessoas e bens, quando devidamente justificada e desde que minimizados os impactes ambientais; b) Protecção do equilíbrio biofísico, recorrendo-

se, quando necessário, à instalação de vedações que impeçam o acesso de veículos, pessoas e animais; c) Reposição do perfil de equilíbrio, sempre que o mesmo 

tenha sido alterado por escavações, deposições ou outras obras; d) Consolidação do sistema dunar através de acções de retenção das areias, recorrendo à 

plantação de espécies adequadas ou a sistemas artificiais. 

A realização dos trabalhos que se refere anteriormente fica sujeita às seguintes regras: 

a) Realização de estudos e projectos específicos que incluam a respectiva monitorização, a elaborar ou a aprovar pela entidade competente; b) Os estudos, as 

acções e os custos associados podem ser imputados às entidades públicas, privadas ou cooperativas às quais seja conferido direito de utilização privativa do 

domínio hídrico ou que dele usufruam, nomeadamente empreendimentos urbanos ou turísticos realizados ou instalados em áreas limítrofes. 

Áreas non 

aedificandi 
Indefinido 

As dunas são espaços non aedificandi, excepto quando se preveja a construção em planos de praia e em projectos decorrentes de Unidade operativa de 

planeamento e gestão, devidamente aprovados. 

Índice de 

construção 
Indefinido 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Laguna ARMA 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

alta 

Integra a laguna o plano de água da lagoa de Albufeira.  

São objectivos prioritários de ordenamento destas áreas a conservação dos respectivos recursos naturais e a sua valorização ambiental. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

altas 

Deve ser garantida através da abertura anual da barra, a efectuar antes da época balnear e preferencialmente durante o equinócio da Primavera, a comunicação 

dos sistemas lagunar e oceânico, por forma a garantir as trocas de matéria e energia entre ambos e a salubridade do meio lagunar. 

A operação da abertura do canal pode ser ainda realizada mediante aprovação das entidades competentes, quando for necessária para garantir a qualidade da água 

para suporte da vida animal e vegetal. 

Na Lagoa Pequena apenas são admitidas actividades de estudo e investigação científica autorizadas pela entidade competente. 

Sem prejuízo do disposto como proibições específicas da Laguna, sendo estas Áreas Naturais. A Laguna tem as seguintes proibições específicas das 

áreas naturais: 

a) Realização de novas construções; b) Abertura de novos acessos viários, bem como a ampliação dos existentes, excepto quando indispensáveis à viabilização 

de actividades ou utilizações permitidas nos termos do Regulamento POOC Sintra-Sado; c) Construção de novas áreas de estacionamento, ampliação e 

impermeabilização das existentes; d) Trânsito de veículos motorizados, nomeadamente todo o terreno, fora das áreas destinadas para o efeito, excepto os de 

vigilância, emergência ou outros indispensáveis ao exercício de actividades devidamente autorizadas; e) Sobrevoo de aeronaves com motor a menos de 1000 pés, 

com excepção de operações de vigilância e de emergência; f) Alteração do sistema natural de escoamento por obstrução à circulação das águas; g) Realização de 

obras que impliquem alteração das características naturais do leito, das margens ou da foz das ribeiras; h) Localização de estações de tratamento de águas 

residuais na foz de ribeiras. 

Excepciona-se do disposto nas alíneas a), b) e c) as intervenções previstas nos planos de praia e em projectos decorrentes de Unidade operativa de planeamento e 

gestão e devidamente aprovados. 

Proibições específicas da Laguna: 

a) Licenciamento de novas unidades para mitilicultura em jangada, até à aprovação de novos valores de capacidade de carga da Lagoa para esta actividade, com 

base nos estudos previstos na Unidade operativa de planeamento e gestão 18; b) Pesca desportiva; c) Circulação de embarcações motorizadas; d) Competições 

náuticas. 

 Excepcionam-se do disposto na alínea c) as embarcações utilizadas em situações de emergência, fiscalização, acções científicas de entidades para tal 

credenciadas, e para apoio à laboração dos viveiristas licenciados, no número máximo de duas, e desde que movidas a motor eléctrico ou a motor a quatro tempos. 

As embarcações referidas anteriormente devem respeitar as seguintes condições: 

a) Encontrarem-se devidamente identificadas; b) Possuírem comprimento máximo de 5 m; c) Não utilizarem tintas anti-vegetativas; d) Não transportarem qualquer 

tipo de combustível. 

Áreas non 

aedificandi 
Sim Visto que, sem prejuízo do disposto como proibições específicas da Laguna, sendo estas Áreas Naturais. A Laguna tem as seguintes proibições específicas das 

áreas naturais: a) Realização de novas construções; (…) 

Índice de 

construção 
0 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Praia com uso 

restrito designada 

por tipo V 

ARMA 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

alta 

Praia com uso restrito (litoral de protecção) — designada por tipo V —, que corresponde à praia de acessibilidade reduzida e que se encontra integrada em 

sistemas naturais sensíveis. 

Os condicionamentos a que estão sujeitas as praias marítimas têm por objectivos: 

a) A protecção da integridade biofísica do espaço; 

b) A garantia da liberdade de utilização destes espaços, em igualdade de condições para todos os utentes; 

c) A compatibilização de usos; 

d) A garantia de segurança e conforto de utilização das praias pelos utentes. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

altas 

Sem prejuízo do disposto como proibições específicas das Praias, sendo estas Áreas Naturais. As Praias têm as s proibições específicas das áreas 

naturais, como as outras áreas naturais. 

Actividades interditas das Praias tipo V: 

a) Realização de actividades susceptíveis de alterar a sua morfologia e dinâmica; b) Realização de actividades que comprometam o uso público das praias, à 

excepção das que se mostrem necessárias por motivos ambientais ou de segurança; c) Sobrevoo por meios aéreos de desporto e recreio fora dos canais de 

atravessamento autorizados; d) Permanência de autocaravanas ou similares nos parques e zonas de estacionamento entre as 0 e as 8 horas; e) Jogos de bola ou 

similares fora das áreas licenciadas para esses fins nas áreas concessionadas durante a época balnear; f) Permanência e circulação de animais nas áreas 

concessionadas ou licenciadas durante a época balnear; g) Utilização de equipamentos sonoros e de actividades geradoras de ruídos, para além dos inerentes à 

realização de espectáculos e eventos desportivos em locais próprios, desde que respeitem os limites fixados na legislação aplicável; h) Depósito de lixo fora dos 

receptáculos próprios; i) Estacionamento de veículos fora dos limites dos parques de estacionamento e das zonas expressamente demarcadas para esse fim; j) 

Utilização dos parques e zonas de estacionamento para outras finalidades, designadamente a instalação de tendas ou o exercício de outras actividades sem 

licenciamento prévio; k) Actividades com fins económicos de apanha de plantas e mariscagem fora dos locais e períodos sazonais estipulados; l) Circulação, acesso 

à margem e estacionamento de embarcações e meios náuticos de recreio e desporto fora dos espaços-canais definidos e das áreas demarcadas; m) Circulação no 

plano de água de embarcações de recreio, motas náuticas e jet ski em áreas defendidas para outros fins; n) Prática de surf e windsurf em áreas reservadas a 

banhistas; o) Utilização de qualquer biocida para limpeza do areal, esplanadas, passeios marítimos e outras zonas próximas do areal; p) Utilização de meios 

mecanizados de limpeza nas praias; q) Outras actividades que constem do edital de praia aprovado pela autoridade marítima; r) É interdita a ligação à rede pública 

ou a adopção de sistemas simplificados de abastecimento de água; s) É interdita a ligação à rede pública ou a adopção de sistemas de drenagem de esgoto; t) Não 

é permitida a existência de rede de alimentação de energia eléctrica ou sistema alternativo; u) Os acesos viários e o estacionamento são interditos; v) É interdita a 

abertura de novos acessos pedonais ou melhoramento dos existentes; w)É interdita a implantação de qualquer apoio de praia ou equipamento. 

Actividades condicionadas: 

a) A realização de operações de alimentação artificial das praias fica sujeita às seguintes regras: i) Os trabalhos são definidos através de estudos e projectos 

específicos e devem incluir a respectiva monitorização, a aprovar pela entidade competente; ii) Os estudos, as acções e os custos associados podem ser imputados 

às entidades públicas, privadas ou cooperativas às quais seja conferido direito de utilização privativa do domínio hídrico ou que dele usufruam, nomeadamente 

empreendimentos urbanos ou turísticos realizados ou instalados em áreas limítrofes; b) Nas praias do tipo V a recolha de resíduos sólidos deve ser assegurada pela 

câmara municipal, em condições a definir caso a caso. 

Áreas non 

aedificandi 
Sim Visto que, nas praias do tipo V é interdita a implantação de qualquer apoio de praia ou equipamento 

Índice de 

construção 
0  
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Praia não 

equipada com 

uso condicionado 

designada por 

tipo IV 

ARMA 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

alta 

Praia não equipada com uso condicionado (praia natural) — designada por tipo IV, que corresponde à praia associada a sistemas de elevada sensibilidade 

que apresentam limitações para o uso balnear. 

Os condicionamentos a que estão sujeitas as praias marítimas têm por objectivos: 

a) A protecção da integridade biofísica do espaço; 

b) A garantia da liberdade de utilização destes espaços, em igualdade de condições para todos os utentes; 

c) A compatibilização de usos; 

d) A garantia de segurança e conforto de utilização das praias pelos utentes. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

altas 

Sem prejuízo do disposto como proibições específicas das Praias, sendo estas Áreas Naturais. As Praias têm as s proibições especificas das áreas 

naturais, como as outras áreas naturais. 

Proibições específicas das Praias tipo IV: 

a) Realização de actividades susceptíveis de alterar a sua morfologia e dinâmica; b) Realização de actividades que comprometam o uso público das praias, à 

excepção das que se mostrem necessárias por motivos ambientais ou de segurança; c) Sobrevoo por meios aéreos de desporto e recreio fora dos canais de 

atravessamento autorizados; d) Permanência de autocaravanas ou similares nos parques e zonas de estacionamento entre as 0 e as 8 horas; e) Jogos de bola ou 

similares fora das áreas licenciadas para esses fins nas áreas concessionadas durante a época balnear; f) Permanência e circulação de animais nas áreas 

concessionadas ou licenciadas durante a época balnear; g) Utilização de equipamentos sonoros e de actividades geradoras de ruídos, para além dos inerentes à 

realização de espectáculos e eventos desportivos em locais próprios, desde que respeitem os limites fixados na legislação aplicável; h) Depósito de lixo fora dos 

receptáculos próprios; i) Estacionamento de veículos fora dos limites dos parques de estacionamento e das zonas expressamente demarcadas para esse fim; j) 

Utilização dos parques e zonas de estacionamento para outras finalidades, designadamente a instalação de tendas ou o exercício de outras actividades sem 

licenciamento prévio; k) Actividades com fins económicos de apanha de plantas e mariscagem fora dos locais e períodos sazonais estipulados; l) Circulação, acesso 

à margem e estacionamento de embarcações e meios náuticos de recreio e desporto fora dos espaços-canais definidos e das áreas demarcadas; m) Circulação no 

plano de água de embarcações de recreio, motas náuticas e jet ski em áreas defendidas para outros fins; n) Prática de surf e windsurf em áreas reservadas a 

banhistas; o) Utilização de qualquer biocida para limpeza do areal, esplanadas, passeios marítimos e outras zonas próximas do areal; p) Utilização de meios 

mecanizados de limpeza nas praias; q) Outras actividades que constem do edital de praia aprovado pela autoridade marítima; r) É interdita a ligação à rede pública 

ou a adopção de sistemas simplificados de abastecimento de água; s) É interdita a ligação à rede pública ou a adopção de sistemas de drenagem de esgoto; t) É 

interdita a implantação de qualquer apoio de praia ou equipamento; u) Nas praias dos tipos IV não é permitida a existência de rede de alimentação de energia 

eléctrica ou sistema alternativo. 

Actividades condicionadas das Praias tipo IV: 

a) A realização de operações de alimentação artificial das praias fica sujeita às seguintes regras: i) Os trabalhos são definidos através de estudos e projectos 

específicos e devem incluir a respectiva monitorização, a aprovar pela entidade competente; ii) Os estudos, as acções e os custos associados podem ser imputados 

às entidades públicas, privadas ou cooperativas às quais seja conferido direito de utilização privativa do domínio hídrico ou que dele usufruam, nomeadamente 

empreendimentos urbanos ou turísticos realizados ou instalados em áreas limítrofes; b) Nas praias do tipo IV a recolha de resíduos sólidos deve ser assegurada 

pela câmara municipal, em condições a definir caso a caso; c) Os acessos viários são não regularizados; d) Os acessos pedonais e o estacionamento são informais. 

Áreas non 

aedificandi 
Sim Visto que, nas praias do tipo IV é interdita a implantação de qualquer apoio de praia ou equipamento 

Índice de 

construção 
0 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas de 

enquadramento 
ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

As áreas de enquadramento compreendem zonas de grande importância do ponto de vista ambiental e paisagístico, constituindo áreas complementares de 

protecção. 

São objectivos prioritários de ordenamento a valorização ambiental, paisagística, cultural e recreativa, bem como o tratamento dos espaços para uma melhor fruição 

pública consentânea com os valores em presença. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

baixas 

Sem prejuízo do disposto como proibições específicas das Áreas de enquadramento, sendo estas Áreas Naturais. As Áreas de enquadramento têm as 

seguintes proibições específicas das áreas naturais: 

a) Realização de novas construções; b) Abertura de novos acessos viários, bem como a ampliação dos existentes, excepto quando indispensáveis à viabilização de 

actividades ou utilizações permitidas nos termos do Regulamento POOC Sintra-Sado; c) Construção de novas áreas de estacionamento, ampliação e 

impermeabilização das existentes; d) Trânsito de veículos motorizados, nomeadamente todo o terreno, fora das áreas destinadas para o efeito, excepto os de 

vigilância, emergência ou outros indispensáveis ao exercício de actividades devidamente autorizadas; e) Sobrevoo de aeronaves com motor a menos de 1000 pés, 

com excepção de operações de vigilância e de emergência; f) Alteração do sistema natural de escoamento por obstrução à circulação das águas; g) Realização de 

obras que impliquem alteração das características naturais do leito, das margens ou da foz das ribeiras; h) Localização de estações de tratamento de águas 

residuais na foz de ribeiras. 

Excepciona-se do disposto nas alíneas a), b) e c) as intervenções previstas nos planos de praia e em projectos decorrentes de Unidade operativa de planeamento e 

gestão e devidamente aprovados. 

Proibições específicas das Áreas de enquadramento: 

a) Instalação de linhas aéreas de energia e de telecomunicações; 

b) Nas margens da lagoa de Albufeira afectas ao domínio hídrico: b.1) Abertura de caminhos ou melhoria dos existentes nas suas margens, excepto os estritamente 

necessários para a actividade agro-florestal ou percursos de descoberta da natureza, devidamente aprovados pelas entidades competentes; b.2) Pastorícia; b.3) 

Instalação de culturas de bivalves. 

Actividades condicionadas específicas das Áreas de Enquadramento: 

a) A legalização de edificações existentes e a realização de operações de conservação em edifícios; b) As construções que potenciem o uso público e as actividades 

recreativas ao ar livre ou a fruição da paisagem natural e cultural, nomeadamente parques de merendas, miradouros, centros interpretativos e centros de apoio ao 

visitante; c) A afectação dos edifícios existentes a estabelecimentos hoteleiros, de restauração e bebidas ou a equipamentos colectivos; d) A instalação de 

equipamentos desportivos e recreativos ao ar livre, desde que não impliquem alterações profundas à morfologia do solo e a sua impermeabilização; e) A instalação 

de linhas de energia e de telecomunicações para serviço das construções existentes, dos apoios de praia e dos equipamentos, desde que enterradas e mediante 

projecto aprovado; f) A instalação de antenas de telecomunicações e aerogeradores; g) A instalação de postes de iluminação pública; h) A instalação de parques 

eólicos; i) A instalação de painéis solares; j) A construção de percursos para peões e de actividades não motorizadas e de miradouros, desde que com recurso a 

estruturas ligeiras e desmontáveis. 

Os percursos de peões referidos na alínea b), quando localizados em áreas protegidas, devem coincidir com a rede de percursos a implementar. As mobilizações de 

terreno decorrentes da actividade agrícola devem ser reduzidas ao mínimo indispensável, preservando a vegetação natural existente no local, especialmente 

arbórea ou arbustiva, e devendo ser adoptadas acções de renaturalização e de combate a infestantes. 

Áreas non 

aedificandi 
Não 

Visto que algumas das actividades condicionadas são as construções que potenciem o uso público e as actividades recreativas ao ar livre ou a fruição da paisagem 

natural e cultural, nomeadamente parques de merendas, miradouros, centros interpretativos e centros de apoio ao visitante.  

Logo é possível construir. 

Índice de 

construção 
Indefinido 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Praia equipada 

com uso 

condicionado 

designada por 

tipo III 

ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 
Moderada 

Praia equipada com uso condicionado (praia seminatural) — designada por tipo III —, que corresponde à praia que não se encontra sujeita à influência directa 

dos núcleos urbanos e está associada a sistemas naturais sensíveis. 

Os condicionamentos a que estão sujeitas as praias marítimas têm por objectivos: a) A protecção da integridade biofísica do espaço; b) A garantia da 

liberdade de utilização destes espaços, em igualdade de condições para todos os utentes; c) A compatibilização de usos;d) A garantia de segurança e conforto de 

utilização das praias pelos utentes. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

baixas 

Sem prejuízo do disposto como proibições específicas das Praias, sendo estas Áreas Naturais. As Praias têm as s proibições especificas das áreas 
naturais, como as outras áreas naturais. 

Proibições especificas das Praias tipo III: a) Realização de actividades susceptíveis de alterar a sua morfologia e dinâmica; b) Realização de actividades que 
comprometam o uso público das praias, à excepção das que se mostrem necessárias por motivos ambientais ou de segurança; c) Sobrevoo por meios aéreos de 
desporto e recreio fora dos canais de atravessamento autorizados; d) Permanência de autocaravanas ou similares nos parques e zonas de estacionamento entre as 
0 e as 8 horas; e) Jogos de bola ou similares fora das áreas licenciadas para esses fins nas áreas concessionadas durante a época balnear; f) Permanência e 
circulação de animais nas áreas concessionadas ou licenciadas durante a época balnear; g) Utilização de equipamentos sonoros e de actividades geradoras de 
ruídos, para além dos inerentes à realização de espectáculos e eventos desportivos em locais próprios, desde que respeitem os limites fixados na legislação 
aplicável; h) Depósito de lixo fora dos receptáculos próprios; i) Estacionamento de veículos fora dos limites dos parques de estacionamento e das zonas 
expressamente demarcadas para esse fim; j) Utilização dos parques e zonas de estacionamento para outras finalidades, designadamente a instalação de tendas ou 
o exercício de outras actividades sem licenciamento prévio; k) Actividades com fins económicos de apanha de plantas e mariscagem fora dos locais e períodos 
sazonais estipulados; l) Circulação, acesso à margem e estacionamento de embarcações e meios náuticos de recreio e desporto fora dos espaços-canais definidos 
e das áreas demarcadas; m) Circulação no plano de água de embarcações de recreio, motas náuticas e jet ski em áreas defendidas para outros fins; n) Prática de 
surf e windsurf em áreas reservadas a banhistas; o) Utilização de qualquer biocida para limpeza do areal, esplanadas, passeios marítimos e outras zonas próximas 
do areal; p) Outras actividades que constem do edital de praia aprovado pela autoridade marítima. 

Actividades condicionadas das Praias do tipo III: a) A realização de operações de alimentação artificial das praias fica sujeita às seguintes regras: i) Os trabalhos 
são definidos através de estudos e projectos específicos e devem incluir a respectiva monitorização, a aprovar pela entidade competente; ii) Os estudos, as acções e 
os custos associados podem ser imputados às entidades públicas, privadas ou cooperativas às quais seja conferido direito de utilização privativa do domínio hídrico 
ou que dele usufruam, nomeadamente empreendimentos urbanos ou turísticos realizados ou instalados em áreas limítrofes; b) É obrigatória a ligação à rede pública 
das infra-estruturas de abastecimento de água, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas, em que a entidade licenciadora considere a ligação à 
rede pública como inviável, podendo nestes casos adoptar- se sistemas simplificados de abastecimento de água, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 59.º; (…) 
c) É obrigatória a ligação à rede pública, excepto quando, por dificuldade técnica ou económica da solução, a entidade licenciadora entenda permitir a adopção de 
sistemas autónomos de esgotos, a definir consoante a distância a vencer, as condições de acessibilidade e o grau de permeabilidade do terreno, nos termos do 
disposto no n.º 4 do artigo 58.º; (…) d) A recolha de resíduos sólidos deve ser assegurada pelos titulares nas áreas concessionadas, ou pela câmara municipal nas 
restantes áreas; e) O abastecimento de energia eléctrica nas praias dos tipos III é obrigatório a ligação à rede pública, enterrada, salvo em situações excepcionais 
devidamente justificadas, em que a entidade licenciadora admita não existir viabilidade técnica ou económica em função das condições físicas e de utilização de 
cada praia, permitindo-se nestes casos adoptar-se sistema alternativo de abastecimento; (…) f) Os acessos viários e o estacionamento são regularizados; g) Os 
acessos pedonais são consolidados; h) São admitidos, nas praias dos tipos III, os seguintes apoios e equipamentos: a) Apoios de praia:a.1) Apoio de praia mínimo; 
a.2) Apoio de praia simples; a.3) Apoio de praia completo; a.4) Apoio recreativo; a.5) Apoio balnear; b) Equipamentos: b.1) Equipamentos com funções de apoio de 
praia; b.2) Equipamentos. Os apoios e equipamentos devem respeitar os seguintes condicionamentos: i) Localizar-se nos polígonos de implantação e nas áreas de 
localização preferencial indicadas nas plantas dos planos de praia; ii) As relocalizações devem ter lugar nos polígonos de implantação indicados nas plantas dos 
planos de praia; iii) Respeitar as áreas e outras indicações constantes das fichas de intervenção dos planos de praia e do Regulamento do POOC Sintra-Sado. (…) 
As áreas de construção de cada apoio e equipamento de praia constam do quadro síntese anexo a cada plano de praia e que é parte integrante do POOC.(…) É 
interdita a construção de caves e sótãos em qualquer edifício novo ou em edifício já existente objecto de obras de remodelação, destinado a apoio de praia ou 
equipamento. Excepto as situações em que as condições de implantação, nomeadamente a inclusão em obra marítima ou passeio marginal artificializado, 
permitirem ou aconselharem a construção de cave com um único piso para armazenagem. Qualquer nova construção deve obedecer às seguintes regras: a) Só 
pode dispor de um piso; b) O pé-direito livre máximo é de 3,5 m, salvo para dispositivos de sombreamento recolhíveis e respectivas estruturas de suporte; c) A altura 
máxima da instalação medida a partir da cota de soleira é de 4,5 m. Os edifícios destinados a apoio de praia e equipamento, quando localizados em sistema dunar, 
são obrigatoriamente em construção ligeira sobrelevada, sobre estacaria, que salvaguarde um afastamento mínimo de 0,5 m em relação ao nível médio do solo, e 
que tenha em conta a morfologia do local. Os edifícios destinados a apoio balnear e apoio mínimo devem ser localizados no areal e são obrigatoriamente sazonais 
(...). 

Áreas non 

aedificandi 
Não  Visto que, são admitidos, nas praias dos tipos III, apoios de praia e equipamentos. 

Índice de 

construção 
Indefinido 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Praia não urbana 

com uso intensivo 

designada por 

tipo II 

ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 
Moderada  

Praia não urbana com uso intensivo (praia peri-urbana) — designada por tipo II —, que corresponde à praia afastada de núcleos urbanos mas sujeita a forte procura. 

Os condicionamentos a que estão sujeitas as praias marítimas têm por objectivos: a) A protecção da integridade biofísica do espaço; b) A garantia da 

liberdade de utilização destes espaços, em igualdade de condições para todos os utentes; c) A compatibilização de usos; d) A garantia de segurança e conforto de 

utilização das praias pelos utentes. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

baixas 

Sem prejuízo do disposto como proibições específicas das Praias, sendo estas Áreas Naturais. As Praias têm as s proibições especificas das áreas 

naturais, como as outras áreas naturais. 

Proibições especificas das Praias tipo II: a) Realização de actividades susceptíveis de alterar a sua morfologia e dinâmica; b) Realização de actividades que 

comprometam o uso público das praias, à excepção das que se mostrem necessárias por motivos ambientais ou de segurança; c) Sobrevoo por meios aéreos de 

desporto e recreio fora dos canais de atravessamento autorizados; d) Permanência de autocaravanas ou similares nos parques e zonas de estacionamento entre as 

0 e as 8 horas; e) Jogos de bola ou similares fora das áreas licenciadas para esses fins nas áreas concessionadas durante a época balnear; f) Permanência e 

circulação de animais nas áreas concessionadas ou licenciadas durante a época balnear; g) Utilização de equipamentos sonoros e de actividades geradoras de 

ruídos, para além dos inerentes à realização de espectáculos e eventos desportivos em locais próprios, desde que respeitem os limites fixados na legislação 

aplicável; h) Depósito de lixo fora dos receptáculos próprios; i) Estacionamento de veículos fora dos limites dos parques de estacionamento e das zonas 

expressamente demarcadas para esse fim; j) Utilização dos parques e zonas de estacionamento para outras finalidades, designadamente a instalação de tendas ou 

o exercício de outras actividades sem licenciamento prévio; k) Actividades com fins económicos de apanha de plantas e mariscagem fora dos locais e períodos 

sazonais estipulados; l) Circulação, acesso à margem e estacionamento de embarcações e meios náuticos de recreio e desporto fora dos espaços-canais definidos 

e das áreas demarcadas; m) Circulação no plano de água de embarcações de recreio, motas náuticas e jet ski em áreas defendidas para outros fins; n) Prática de 

surf e windsurf em áreas reservadas a banhistas; o) Utilização de qualquer biocida para limpeza do areal, esplanadas, passeios marítimos e outras zonas próximas 

do areal; p) Outras actividades que constem do edital de praia aprovado pela autoridade marítima. 

Actividades condicionadas das Praias do tipo II: a) A realização de operações de alimentação artificial das praias fica sujeita às seguintes regras: i) Os trabalhos 

são definidos através de estudos e projectos específicos e devem incluir a respectiva monitorização, a aprovar pela entidade competente; ii) Os estudos, as acções e 

os custos associados podem ser imputados às entidades públicas, privadas ou cooperativas às quais seja conferido direito de utilização privativa do domínio hídrico 

ou que dele usufruam, nomeadamente empreendimentos urbanos ou turísticos realizados ou instalados em áreas limítrofes; b) É obrigatória a ligação à rede pública 

das infra-estruturas de abastecimento de água, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas, em que a entidade licenciadora considere a ligação à 

rede pública como inviável, podendo nestes casos adoptar- se sistemas simplificados de abastecimento de água, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 59.º; (...) 

c) É obrigatória a ligação à rede pública, excepto quando, por dificuldade técnica ou económica da solução, a entidade licenciadora entenda permitir a adopção de 

sistemas autónomos de esgotos, a definir consoante a distância a vencer, as condições de acessibilidade e o grau de permeabilidade do terreno, nos termos do 

disposto no n.º 4 do artigo 58.º; (...) d) A recolha de resíduos sólidos deve ser assegurada pelos titulares nas áreas concessionadas, ou pela câmara municipal nas 

restantes áreas; e) O abastecimento de energia eléctrica nas praias dos tipos II é obrigatório a ligação à rede pública, enterrada; f) Os acessos viários e o 

estacionamento são pavimentados; g) Os acessos pedonais são construídos ou consolidados; h) São admitidos, nestas praias, os seguintes apoios e equipamentos: 

a) Apoios de praia:a.1) Apoio de praia mínimo; a.2) Apoio de praia simples; a.3) Apoio de praia completo; a.4) Apoio recreativo; a.5) Apoio balnear; b) Equipamentos: 

b.1) Equipamentos com funções de apoio de praia; b.2) Equipamentos. Os apoios e equipamentos devem respeitar os seguintes condicionamentos: i) Localizar-se 

nos polígonos de implantação e nas áreas de localização preferencial indicadas nas plantas dos planos de praia; ii) As relocalizações devem ter lugar nos polígonos 

de implantação indicados nas plantas dos planos de praia; iii) Respeitar as áreas e outras indicações constantes das fichas de intervenção dos planos de praia e do 

Regulamento do POOC Sintra-Sado. (…) As áreas de construção de cada apoio e equipamento de praia constam do quadro síntese anexo a cada plano de praia e 

que é parte integrante do POOC.(…) É interdita a construção de caves e sótãos em qualquer edifício novo ou em edifício já existente objecto de obras de 

remodelação, destinado a apoio de praia ou equipamento. Excepto as situações em que as condições de implantação, nomeadamente a inclusão em obra marítima 

ou passeio marginal artificializado, permitirem ou aconselharem a construção de cave com um único piso para armazenagem. Qualquer nova construção deve 

obedecer às seguintes regras: a) Só pode dispor de um piso; b) O pé-direito livre máximo é de 3,5 m, salvo para dispositivos de sombreamento recolhíveis e 

respectivas estruturas de suporte; c) A altura máxima da instalação medida a partir da cota de soleira é de 4,5 m. Os edifícios destinados a apoio de praia e 

equipamento, quando localizados em sistema dunar, são obrigatoriamente em construção ligeira sobrelevada, sobre estacaria, que salvaguarde um afastamento 

mínimo de 0,5 m em relação ao nível médio do solo, e que tenha em conta a morfologia do local. Os edifícios destinados a apoio balnear e apoio mínimo devem ser 

localizados no areal e são obrigatoriamente sazonais e amovíveis em construção ligeira. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Visto que, são admitidos, nas praias dos tipos II, apoios de praia e equipamentos. 

Índice de 

construção 
Indefinido 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Praia urbana com 

uso intensivo 

designada por 

tipo I 

ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

Praia urbana com uso intensivo (praia urbana) — designada por tipo I —, que corresponde à praia adjacente a um núcleo urbano consolidado, sujeita a forte 
procura. 
Os condicionamentos a que estão sujeitas as praias marítimas têm por objectivos: a) A protecção da integridade biofísica do espaço; b) A garantia da 
liberdade de utilização destes espaços, em igualdade de condições para todos os utentes; c) A compatibilização de usos; d) A garantia de segurança e conforto de 
utilização das praias pelos utentes. 

Proibições e 
restrições ao 
uso dos solos 

Médias 
baixas 

Sem prejuízo do disposto como proibições específicas das Praias, sendo estas Áreas Naturais. As Praias têm as s proibições específicas das áreas 
naturais, como as outras áreas naturais. 

Proibições específicas das Praias tipo I: a) Realização de actividades susceptíveis de alterar a sua morfologia e dinâmica; b) Realização de actividades que 
comprometam o uso público das praias, à excepção das que se mostrem necessárias por motivos ambientais ou de segurança; c) Sobrevoo por meios aéreos de 
desporto e recreio fora dos canais de atravessamento autorizados; d) Permanência de autocaravanas ou similares nos parques e zonas de estacionamento entre as 
0 e as 8 horas; e) Jogos de bola ou similares fora das áreas licenciadas para esses fins nas áreas concessionadas durante a época balnear; f) Permanência e 
circulação de animais nas áreas concessionadas ou licenciadas durante a época balnear; g) Utilização de equipamentos sonoros e de actividades geradoras de 
ruídos, para além dos inerentes à realização de espectáculos e eventos desportivos em locais próprios, desde que respeitem os limites fixados na legislação 
aplicável; h) Depósito de lixo fora dos receptáculos próprios; i) Estacionamento de veículos fora dos limites dos parques de estacionamento e das zonas 
expressamente demarcadas para esse fim; j) Utilização dos parques e zonas de estacionamento para outras finalidades, designadamente a instalação de tendas ou 
o exercício de outras actividades sem licenciamento prévio; k) Actividades com fins económicos de apanha de plantas e mariscagem fora dos locais e períodos 
sazonais estipulados; l) Circulação, acesso à margem e estacionamento de embarcações e meios náuticos de recreio e desporto fora dos espaços-canais definidos 
e das áreas demarcadas; m) Circulação no plano de água de embarcações de recreio, motas náuticas e jet ski em áreas defendidas para outros fins; n) Prática de 
surf e windsurf em áreas reservadas a banhistas; o) Utilização de qualquer biocida para limpeza do areal, esplanadas, passeios marítimos e outras zonas próximas 
do areal; p) Outras actividades que constem do edital de praia aprovado pela autoridade marítima. 

Actividades condicionadas das Praias do tipo I: a) A realização de operações de alimentação artificial das praias fica sujeita às seguintes regras: i) Os trabalhos 
são definidos através de estudos e projectos específicos e devem incluir a respectiva monitorização, a aprovar pela entidade competente; ii) Os estudos, as acções e 
os custos associados podem ser imputados às entidades públicas, privadas ou cooperativas às quais seja conferido direito de utilização privativa do domínio hídrico 
ou que dele usufruam, nomeadamente empreendimentos urbanos ou turísticos realizados ou instalados em áreas limítrofes. b) Nas praias do tipo I é obrigatória a 
ligação à rede pública das infra-estruturas de abastecimento de água; c) Nas praias do tipo I é obrigatória a ligação à rede pública dos sistemas de drenagem e 
tratamento de esgotos; d) Nas praias do tipo I a recolha de resíduos sólidos deve ser assegurada pelos titulares nas áreas concessionadas, ou pela câmara 
municipal nas restantes áreas; e) O abastecimento de energia eléctrica nas praias dos tipos I é obrigatório a ligação à rede pública, enterrada; f) Os acessos viários 
e o estacionamento são pavimentados; g) Os acesos pedonais são construídos; h) São admitidos, nas praias dos tipos I, os seguintes apoios e equipamentos, cujas 
definições constam do artigo 4.º do Regulamento do POOC Sintra-Sado: a) Apoios de praia:a.1) Apoio de praia mínimo; a.2) Apoio de praia simples; a.3) Apoio de 
praia completo; a.4) Apoio recreativo; a.5) Apoio balnear; b) Equipamentos: b.1) Equipamentos com funções de apoio de praia; b.2) Equipamentos. Os apoios e 
equipamentos devem respeitar os seguintes condicionamentos: i) Localizar-se nos polígonos de implantação e nas áreas de localização preferencial indicadas nas 
plantas dos planos de praia; ii) As relocalizações devem ter lugar nos polígonos de implantação indicados nas plantas dos planos de praia; iii) Respeitar as áreas e 
outras indicações constantes das fichas de intervenção dos planos de praia e do Regulamento do POOC Sintra-Sado. (…) As áreas de construção de cada apoio e 
equipamento de praia constam do quadro síntese anexo a cada plano de praia e que é parte integrante do POOC. (…) É interdita a construção de caves e sótãos 
em qualquer edifício novo ou em edifício já existente objecto de obras de remodelação, destinado a apoio de praia ou equipamento. Excepto as situações em que as 
condições de implantação, nomeadamente a inclusão em obra marítima ou passeio marginal artificializado, permitirem ou aconselharem a construção de cave com 
um único piso para armazenagem. Qualquer nova construção deve obedecer às seguintes regras: a) Só pode dispor de um piso; b) O pé-direito livre máximo é de 
3,5 m, salvo para dispositivos de sombreamento recolhíveis e respectivas estruturas de suporte; c) A altura máxima da instalação medida a partir da cota de soleira 
é de 4,5 m. Os edifícios destinados a apoio de praia e equipamento, quando localizados em sistema dunar, são obrigatoriamente em construção ligeira sobrelevada, 
sobre estacaria, que salvaguarde um afastamento mínimo de 0,5 m em relação ao nível médio do solo, e que tenha em conta a morfologia do local. Os edifícios 
destinados a apoio balnear e apoio mínimo devem ser localizados no areal e são obrigatoriamente sazonais e amovíveis em construção ligeira. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Visto que, são admitidos, nas praias dos tipos I, apoios de praia e equipamentos. 

Índice de 

construção 
Indefinido 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas naturais de 

vocação turística 
ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

As Áreas naturais de vocação turística são as áreas naturais que apresentam potencialidades e vocação para usos turísticos e recreativos de carácter 

predominantemente não construído. 

Os espaços classificados como Áreas naturais de vocação turística têm as seguintes tipologias:  

a) NT1 — Praia Pequena — parque de campismo de 4 estrelas;  

b) NT2 — Praia do Norte — parque ou conjunto de parques de campismo de 3 a 4 estrelas;  

c) NT3 — Lagoa de Albufeira — parques de campismo no mínimo de 3 estrelas e núcleo de recreio náutico não motorizado;  

d) NT4 — Bicas —parque de campismo de 4 estrelas; 

 e) NT5 — Sesimbra— parque de campismo no mínimo de 3 estrelas. 

Constituem objectivos de ordenamento destas áreas:  

a) O adequado desenvolvimento de um uso turístico rotativo e de qualidade no contexto deste troço da orla costeira; b) A disponibilização de alojamento turístico, 

em respeito pelos valores e sensibilidades naturais em presença; c) A manutenção de áreas predominantemente não construídas, constituindo-se como 

áreas tampão na proximidade do solo urbano ou áreas integradas em espaços naturais ou florestais; d) A valorização paisagística da área abrangida. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

baixas 

Sem prejuízo do disposto como proibições específicas das Áreas naturais de vocação turística, sendo estas Áreas Naturais. As Áreas naturais de 

vocação turística têm as seguintes proibições específicas das áreas naturais: 

a) Realização de novas construções; b) Abertura de novos acessos viários, bem como a ampliação dos existentes, excepto quando indispensáveis à viabilização de 

actividades ou utilizações permitidas nos termos do Regulamento POOC Sintra-Sado; c) Construção de novas áreas de estacionamento, ampliação e 

impermeabilização das existentes; d) Trânsito de veículos motorizados, nomeadamente todo o terreno, fora das áreas destinadas para o efeito, excepto os de 

vigilância, emergência ou outros indispensáveis ao exercício de actividades devidamente autorizadas; e) Sobrevoo de aeronaves com motor a menos de 1000 pés, 

com excepção de operações de vigilância e de emergência; f) Alteração do sistema natural de escoamento por obstrução à circulação das águas; g) Realização de 

obras que impliquem alteração das características naturais do leito, das margens ou da foz das ribeiras; h) Localização de estações de tratamento de águas 

residuais na foz de ribeiras. 

Excepciona-se do disposto nas alíneas a), b) e c) as intervenções previstas nos planos de praia e em projectos decorrentes de Unidade operativa de planeamento e 

gestão e devidamente aprovados. 

Às Áreas naturais de vocação turística aplicam-se os seguintes condicionalismos: 

a) Os parques de campismo devem ser públicos e de 3 a 4 estrelas, de acordo com a legislação em vigor; b) Os parques de campismo devem ser implantados de 

acordo com um projecto global que integre, sem prejuízo da legislação aplicável, os aspectos paisagísticos e biofísicos e as normas de funcionamento interno; c) Os 

parques de campismo devem ter uma percentagem de área útil máxima de 50 para os parques de 4 estrelas e de 70 para os parques de 3 estrelas, devendo a 

restante área ser utilizada para implantação de instalações de apoio e para espaços ajardinados e ou de enquadramento; d) Para efeitos da determinação da 

utilização dos parques de campismo, devem ser usados os índices decorrentes da legislação em vigor; e) As instalações de apoio ao parque de campismo e as 

instalações de alojamento complementar devem ser implantadas, tanto quanto possível, afastadas da costa e a tipologia de construção é preferencialmente ligeira 

ou mista, não excedendo um piso; f) Devem ser mantidas e reforçadas as manchas de arvoredo existente com o recurso a espécies autóctones e tradicionais da 

paisagem portuguesa; g) Devem ser corrigidas as disfunções ambientais existentes, nomeadamente as relativas a focos de poluição, situações de risco e de 

degradação paisagística e biofísica. 

Áreas non 

aedificandi 
Indefinido 

 

Índice de 

construção 
Indefinido 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas agrícolas ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 
As áreas agrícolas são compostas por áreas integradas na RAN e ou zonas que, embora não integradas na RAN, possuem interesse ou uso predominantemente 
agrícola. São objectivos prioritários de ordenamento a conservação e a valorização ambiental e económica das áreas integradas nesta categoria. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

baixas 

Sem prejuízo do disposto no regime legal referente à RAN, as Áreas agrícolas têm as seguintes proibições específicas:  
a) Realização de novas construções; b) Realização de todas as acções que impliquem alteração ao uso dominante dos solos; c) Instalação de estufas com carácter 
permanente. 
Constituem excepção ao disposto anteriormente as construções de apoio à actividade agrícola, caso não haja alternativa de localização fora da área de intervenção 
do POOC. Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável para as áreas agrícolas integradas na RAN, estas construções permitidas estão sujeitas aos seguintes 
condicionamentos: a) A parcela tenha uma área mínima de 10 000 m

2
 na RAN e de 5000 m

2
 fora da RAN; b) O acesso, o abastecimento de água, a drenagem e 

tratamento de esgotos e o abastecimento de energia eléctrica, caso não exista rede pública, têm de ser assegurados por sistema autónomo; c) A altura máxima, 
com excepção de silos, depósitos de água ou instalações especiais devidamente justificadas, é 3 m; d) O número máximo de pisos é um; e) A área bruta de 
construção máxima é 250 m

2
. 

Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável para as áreas agrícolas integradas na RAN, nas construções existentes são permitidas obras de reconstrução, 
conservação e ampliação, exclusivamente para habitação e turismo em espaço rural, admitindo-se ainda para equipamentos de interesse público, mediante 
aprovação das entidades competentes. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Visto que, podem ser implantadas as construções de apoio à actividade agrícola. 

Índice de 

construção 
Indefinido 

 

Áreas florestais ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

As áreas florestais são compostas por formações arbóreas de elevado interesse ambiental e paisagístico, com funções de protecção ou usos de produção 
compatíveis.  
São objectivos prioritários de ordenamento a conservação dos recursos e a valorização ambiental destas áreas. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

baixas 

Proibições específicas das Áreas florestais: 
a) Construção de quaisquer novas edificações, com excepção de equipamentos públicos de interesse ambiental, aos quais se aplica os seguintes condicionamentos: 
i) A parcela tenha uma área mínima de 10 000 m

2
 na RAN e de 5000 m

2
 fora da RAN; ii) O acesso, o abastecimento de água, a drenagem e tratamento de esgotos e 

o abastecimento de energia eléctrica, caso não exista rede pública, têm de ser assegurados por sistema autónomo; iii) A altura máxima, com excepção de silos, 
depósitos de água ou instalações especiais devidamente justificadas, é 3 m; iv) O número máximo de pisos é um; e) A área bruta de construção máxima é 250 m

2
; 

b) Abertura de caminhos, excepto os estritamente necessários para a actividade agro-florestal, percursos de descoberta da natureza e acesso a equipamentos 
públicos de interesse ambiental, em ambos os casos mediante aprovação das entidades competentes; c) Melhoria dos caminhos existentes, excepto os estritamente 
necessários para a actividade agro-florestal, percursos de descoberta da natureza e acesso a equipamentos públicos de interesse ambiental, habitação e turismo em 
espaço rural, em todos os casos mediante aprovação das entidades competentes; d) A introdução de novos povoamentos de eucaliptos e outras espécies de 
crescimento rápido, explorados em revoluções curtas. 

 Constitui actividade condicionada das áreas florestais: 
A introdução ou expansão de taxas animais ou vegetais de reconhecido ou potencial carácter invasor ou infestante atendendo à legislação nacional e normas 
internacionais que regulamentam a utilização de espécies não indígenas 
As técnicas florestais a adoptar nestas áreas devem assegurar a estabilidade biofísica, mediante a implementação de planos de gestão. 
Nas construções existentes são permitidas obras de reconstrução, conservação e ampliação, de edificações destinadas a habitação e a turismo em espaço rural, ou 
destinadas à instalação de equipamentos de interesse público, mediante aprovação das entidades legalmente competentes. Admitindo-se ampliações das 
construções existentes, até um máximo de 15 %, com uma área bruta de construção máxima de 250 m

2
 e sem aumento do número de pisos. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Visto que, podem ser edificados equipamentos públicos de interesse ambiental. 

Índice de 

construção 
Indefinido 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas de 

transição 
ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

As áreas de transição correspondem a zonas do território localizadas na periferia de aglomerados urbanos, com aptidão construtiva reduzida, com vista a 

manter as características predominantemente rurais do espaço. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

baixas 

O licenciamento ou a autorização de edificações nestas áreas encontra-se sujeito às seguintes regras: 

a) O número máximo de pisos é de dois; b) A área máxima de construção, por propriedade, é de 300 m
2
; c) O índice de construção máximo, aplicado à totalidade da 

propriedade, é de 0,04. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Visto que, são zonas do território localizadas na periferia de aglomerados urbanos, com aptidão construtiva reduzida. 

Índice de 

construção 
0,04 

 

Áreas de 

equipamento em 

solo rural 

ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Baixa 

Nas áreas de equipamento em solo rural aplica-se o disposto no artigo 18.º do Regulamento POOC Sintra-Sado. Assim sendo, estas áreas são áreas ocupadas ou 

destinadas a ser ocupadas predominantemente por equipamentos de utilização colectiva previstos nos planos municipais de ordenamento do território 

aplicáveis. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Baixas 
Visto que são áreas ocupadas ou destinadas a ser ocupadas predominantemente por equipamentos de utilização colectiva. Sujeitas ao regime previsto nos 

respectivos planos municipais de ordenamento do território, sem prejuízo do disposto no Regulamento POOC Sintra-Sado. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Visto que, são áreas ocupadas ou destinadas a ser ocupadas predominantemente por equipamentos de utilização colectiva. 

Índice de 

construção 
Indefinido 

 

Áreas de uso 

militar e Áreas de 

uso portuário 

ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Baixa 

As áreas de uso militar correspondem a instalações militares existentes, com servidões especiais, assinaladas na planta de condicionantes. 

As áreas de uso portuário correspondem a áreas terrestres afectas ao funcionamento portuário e regem-se pela legislação aplicável 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Baixas 
As áreas de uso militar correspondem a instalações militares existentes, com servidões especiais, assinaladas na planta de condicionantes. 

As áreas de uso portuário correspondem a áreas terrestres afectas ao funcionamento portuário e regem-se pela legislação aplicável 

Áreas non 

aedificandi 
Indefinido 

 

Índice de 

construção 
Indefinido 

 

Áreas para 

indústrias 

extractivas 

ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Baixas 

As áreas para indústrias extractivas correspondem aos depósitos ou massas minerais susceptíveis de serem objecto de actividades extractivas, concessionadas ou 

licenciadas. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Baixas 

Proibições específicas desta classe: 

Nestas áreas não podem ser autorizadas nem previstas acções que, pela sua natureza ou dimensão, comprometam o aproveitamento dos recursos existentes, salvo 

quando se destinem à recuperação paisagística de extracções esgotadas e abandonadas e que sejam compatíveis com a vocação e usos das zonas envolventes. 

Áreas non 

aedificandi 
Indefinido 

 

Índice de 

construção 
Indefinido 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas 

urbanizadas e de 

urbanização 

programada 

ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Baixas 

Integram esta classe de espaço as áreas caracterizadas pelo elevado nível de infra-estruturação e concentração de edificações, onde o solo se destina 

predominantemente à construção, bem como as que, embora ainda não possuam aquelas características, as possam vir a adquirir, de acordo com os 

instrumentos de planeamento aplicáveis. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Baixas 

Nas áreas que apresentem consolidação, aplicam-se as seguintes regras: 

a) É garantida a conservação e valorização de imóveis com interesse histórico, arquitectónico ou cultural; b) A volumetria do edificado, nomeadamente a sua cércea, 

deve integrar-se harmoniosamente com as edificações envolventes, sendo adoptados alinhamentos de pisos e outros elementos construtivos e arquitectónicos que a 

caracterizem; c) São garantidas as características morfológicas dominantes, nomeadamente as áreas médias dos lotes e parâmetros urbanísticos do quarteirão 

onde se inserem e as tipologias arquitectónicas; d) É respeitado o sistema de vistas urbano e privilegiados os valores paisagísticos ou de enquadramento 

arquitectónico relevante. 

Nas áreas não consolidadas, com o objectivo de proteger e salvaguardar os sistemas de vistas costeiras, o número máximo de pisos é de dois, à excepção da 

área definida como urbanizável de média densidade no PDM para a Costa da Caparica, onde o número máximo de pisos é de quatro, das áreas definidas como H3 

e H5 no PDM de Sesimbra, onde o número máximo de pisos é de três, e do aglomerado da Azoia, no concelho de Sesimbra, onde o número máximo de pisos 

previsto no respectivo PDM é de um. 

 A ocupação das áreas referidas é precedida da realização de plano de pormenor. 

Áreas non 

aedificandi 
Não 

Visto que, são áreas caracterizadas pelo elevado nível de infra-estruturação e concentração de edificações, onde o solo se destina predominantemente à 

construção. 

Índice de 

construção 
Indefinido Visto que, esta classe de espaço rege-se por outros parâmetros. 

Áreas de uso 

turístico 
ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Baixas Integram esta classe de espaço as áreas de aptidão preferencial para a implantação de equipamentos turísticos, maioritariamente de ocupação hoteleira. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Baixas 

Aplicam-se a estas áreas as seguintes regras: 

a) T0 Praia das Maçãs      Parâmetros a estabelecer na revisão do POPNSC. 

b) T1 Pego      Parâmetros a estabelecer na revisão do POPNSC. 

c) T2 Cascais      Índice de utilização — 0,4; Número máximo de pisos — dois ou três (*); Cércea máxima — 7 m ou 9,5 m (*). 

d) T3 INATEL      Índice de utilização — 0,35; Número máximo de pisos — dois; Cércea máxima — 6,5 m. 

e) T4 Costa da Caparica      Parâmetros a estabelecer nos planos de pormenor do Programa Polis. 

f) T5 Zona a sul da Costa da Caparica      Parâmetros a estabelecer nos planos de pormenor do Programa Polis. 

g) T6 Pedreira do Ribeiro do Cavalo      Índice de utilização — 0,15 (**); Número máximo de pisos — três; Cércea máxima — 9 m. 

h) T7 Sesimbra      Índice de utilização — 0,2; Número máximo de pisos — quatro; Cércea máxima — 12,5 m. 

i) T8 Portinho da Arrábida      Índice de utilização — 0,4; Número máximo de pisos — um a dois (***); Cércea máxima — 3,5 m a 7 m (***). 

(*) O parâmetro mais elevado destina-se apenas a unidades hoteleiras isoladas. 

(**) O índice de utilização aplica-se à totalidade da Unidade operativa de planeamento e gestão, embora apenas sejam permitidas edificações na área de uso 

turístico. 

(***) O parâmetro mais elevado apenas se aplica a um máximo de 20 % da área total de implantação, de forma que a construção se ajuste à topografia do terreno e 

reduza ao máximo o respectivo impacte. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Visto que, são áreas de aptidão preferencial para a implantação de equipamentos turísticos, maioritariamente de ocupação hoteleira. 

Índice de 

construção 
Indefinido Visto que, esta classe de espaço rege-se por outros parâmetros. 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas de 

desenvolvi-mento 

singular 

ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Baixas 

Nestas áreas, sem prejuízo das licenças e autorizações já emitidas, é proibida a emissão de licença ou autorização de novas construções, bem como de ampliação 

das existentes. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 
Nestas áreas, sem prejuízo das licenças e autorizações já emitidas, é proibida a emissão de licença ou autorização de novas construções, bem como de ampliação 

das existentes. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Visto que, é permitido construir para quem já tenha licenças emitidas. 

Índice de 

construção 
Indefinido 

 

Áreas de 

equipamento 
ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Baixas 

As áreas de equipamento são áreas ocupadas ou destinadas a ser ocupadas predominantemente por equipamentos de utilização colectiva previstos nos planos 

municipais de ordenamento do território aplicáveis. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Baixas 
As áreas de equipamento estão sujeitas ao regime previsto nos respectivos planos municipais de ordenamento do território, sem prejuízo do disposto no presente 

Regulamento. 

Áreas non 

aedificandi 
Não 

Visto que, são áreas ocupadas ou destinadas a ser ocupadas predominantemente por equipamentos de utilização colectiva previstos nos planos municipais de 

ordenamento do território aplicáveis 

Índice de 

construção 
Indefinido 
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Tabela 23 – Justificação do agrupamento das classes de espaço do POPNSC de 1994 nas quatro Categorias 

Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas de 

protecção total 
ARE 

Sensibilidade 

ecológica 
Elevada 

As áreas de protecção total são espaços onde predominam sistemas naturais de valor ecológico elevado e com um alto risco de degradação perante as 

actividades humanas. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Elevadas 

Proibições específicas das áreas de protecção total: 

a) A implantação de novas construções fora dos aglomerados urbanos existentes, com excepção das obras de interesse público devidamente aprovadas pela 

comissão directiva do Parque Natural; b) A instalação de novas indústrias; c) A instalação de novos parques de campismo; d) A instalação de estufas; e) A 

realização de quaisquer movimentos de terra, bem como o corte ou a destruição do revestimento vegetal natural ou a alteração das camadas do solo arável, com 

excepção dos estritamente necessários às obras de interesse público aprovadas pela comissão directiva do Parque Natural, salvaguardando-se as actividades 

agrícolas e florestais com interesse comprovado; f) A instalação de explorações zootécnicas do tipo industrial; g) A circulação, com qualquer veículo, fora das 

estradas e caminhos existentes, salvaguardando-se a decorrente de uma normal actividade de exploração agrícola ou florestal e situações de emergência 

resultantes da necessária utilização de veículos de combate a incêndios florestais; h) A prática de desportos motorizados e raids hípicos, bem como passeios a 

cavalo fora de trilhos definidos em circuitos para esse fim; i) Qualquer forma de publicidade, incluindo a sonora. 

São permitidas apenas as seguintes actividades, mediante autorização da comissão directiva do Parque Natural: 

A investigação científica; b) A monitorização do estado do ambiente natural; c) A educação ambiental numa perspectiva de apoio à gestão sustentada dos recursos; 

d) Outras actividades de conservação da natureza.  

Áreas non 

aedificandi 
Sim Visto que, como se pode observar no quadro acima nas proibições especificas desta classe não se pode construir. 

Índice de 

construção 
0 

 

Áreas de 

protecção parcial 
ARMA 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

alta 

As áreas de protecção parcial correspondem a espaços seminaturais de potencial interesse ao nível do património genético, nomeadamente preservação de 

espécies da flora e da fauna e respectivos habitats naturais, bem como do património cultural e paisagístico que interessa conservar. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

altas 

Proibições específicas das áreas de protecção parcial: 

 a) A implantação de novas construções fora dos aglomerados urbanos existentes, com excepção das obras de interesse público devidamente aprovadas pela 

comissão directiva do Parque Natural; b) A instalação de novas indústrias; c) A instalação de novos parques de campismo; d) A instalação de estufas; e) A 

realização de quaisquer movimentos de terra, bem como o corte ou a destruição do revestimento vegetal natural ou a alteração das camadas do solo arável, com 

excepção dos estritamente necessários às obras de interesse público aprovadas pela comissão directiva do Parque Natural, salvaguardando-se as actividades 

agrícolas e florestais com interesse comprovado; f) A instalação de explorações zootécnicas do tipo industrial; g) A circulação, com qualquer veículo, fora das 

estradas e caminhos existentes, salvaguardando-se a decorrente de uma normal actividade de exploração agrícola ou florestal e situações de emergência 

resultantes da necessária utilização de veículos de combate a incêndios florestais; h) A prática de desportos motorizados e raids hípicos, bem como passeios a 

cavalo fora de trilhos definidos em circuitos para esse fim; i) Qualquer forma de publicidade, incluindo a sonora. 

Actividades condicionadas específicas desta classe:  

a) Recolher amostras de materiais geológicos, espécies vegetais e animais; b) Introduzir quaisquer actividades agrícolas não tradicionais; c) Instalar apoios de praia, 

nomeadamente esplanadas, restaurantes e balneários; d) Abrir novas vias de comunicação ou acesso, bem como alterar as existentes; e) Instalar equipamentos de 

recreio; f) Abrir circuitos de prática equestre; g) Instalar viveiros de marisco.  

Áreas non 

aedificandi 
Sim Visto que, como se pode observar no quadro acima nas proibições especificas desta classe não se pode construir. 

Ìndice de 

construção 
0 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas de 

protecção 

complementar 

ARMA 

Sensibilidade 

ecológica 
Moderada 

As áreas de protecção complementar correspondem a espaços seminaturais onde as acções de regeneração e renaturalização constituem preocupação 

dominante na sua gestão.  

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

altas 

Proibições específicas das áreas de protecção complementar: 

a) A implantação de novas construções fora dos aglomerados urbanos existentes, com excepção das obras de interesse público devidamente aprovadas pela 

comissão directiva do Parque Natural; b) A instalação de novas indústrias; c) A instalação de novos parques de campismo; d) A instalação de estufas; e) A 

realização de quaisquer movimentos de terra, bem como o corte ou a destruição do revestimento vegetal natural ou a alteração das camadas do solo arável, com 

excepção dos estritamente necessários às obras de interesse público aprovadas pela comissão directiva do Parque Natural, salvaguardando-se as actividades 

agrícolas e florestais com interesse comprovado; f) A instalação de explorações zootécnicas do tipo industrial; g) A circulação, com qualquer veículo, fora das 

estradas e caminhos existentes, salvaguardando-se a decorrente de uma normal actividade de exploração agrícola ou florestal e situações de emergência 

resultantes da necessária utilização de veículos de combate a incêndios florestais; h) A prática de desportos motorizados e raids hípicos, bem como passeios a 

cavalo fora de trilhos definidos em circuitos para esse fim; i) Qualquer forma de publicidade, incluindo a sonora. 

Actividades condicionadas específicas desta classe: 

a) Recolher amostras de materiais geológicos, espécies vegetais e animais; b) Introduzir quaisquer actividades agrícolas não tradicionais; c) Instalar apoios de praia, 

nomeadamente esplanadas, restaurantes e balneários; d) Abrir novas vias de comunicação ou acesso, bem como alterar as existentes; e) Instalar equipamentos de 

recreio; f) Abrir circuitos de prática equestre; g) Instalar viveiros de marisco.  

Áreas non 

aedificandi 
Sim Visto que como se pode observar no quadro acima nas proibições especificas desta classe não se pode construir. 

Índice de 

construção 
0 

 

Áreas de elevada 

protecção 

paisagística 

ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

As áreas de elevada protecção paisagística correspondem, na sua generalidade, a zonas envolventes das áreas prioritárias para a conservação da natureza, 

nas quais se pretende manter os usos do solo compatíveis com a preservação da estrutura biofísica, através de uma reduzida densidade de ocupação. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

baixas 

Proibições específicas das áreas de elevada protecção paisagística: 

Não é permitido realizar quaisquer acções que tenham por objecto ou efeito a divisão em lotes de um ou vários prédios nas áreas de elevada e de média protecção 

paisagística 

Actividades condicionadas específicas das áreas de elevada protecção paisagística:  

a) A aprovação de operações de loteamentos urbanos nas áreas de reduzida protecção paisagística; b) A instalação de estufas. 

A construção de edifícios em terrenos com aptidão agrícola comprovada nas áreas de elevada e de média protecção paisagística, nos termos dos n.
os

 1, 2 e 3, 

apenas é permitida quando se destinar ao apoio de explorações agrícolas e obedecerá aos seguintes princípios: i) A exploração agrícola, considerada no somatório 

das suas parcelas contíguas, deve ultrapassar a área da unidade de cultura aplicável, definida para o distrito de Lisboa pela Portaria n.º 202/70; ii) Sempre que a 

exploração agrícola seja constituída por duas ou mais parcelas contíguas, o respectivo proprietário deve promover o emparcelamento nos termos do disposto no DL 

n.º 384/88.  

Nos terrenos cujos fundos estejam a um nível inferior ao da frente e cuja inclinação geral seja superior a 20%, só pode existir um piso acima do nível da referida 

frente, desde que não exceda 6,5 m medidos do ponto de menor cota à cumeeira. 

Nesta classe de espaço a distância de qualquer nova construção a implantar relativamente ao limite do terreno não pode ser inferior a 6m. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Como se pode observar pelo quadro acima e o índice abaixo é permitido construir. 

Índice de 

construção 
0,025 

Nas áreas de ambiente rural, a ocupação do solo fica sujeita aos seguintes parâmetros:(…) 

c) Índice de construção: i) Área de elevada protecção paisagística - 0,025;(...) 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas de média 

protecção 

paisagística 

ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

As áreas de média protecção paisagística correspondem a zonas em que se pretende compatibilizar o actual uso do solo com outro tipo de procura de 

espaço. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

baixas 

Proibições específicas das áreas de média protecção paisagística: 
Não é permitido realizar quaisquer acções que tenham por objecto ou efeito a divisão em lotes de um ou vários prédios nas áreas de elevada e de média protecção 
paisagística. 
Actividades condicionadas específicas das áreas de média protecção paisagística:  
a) A aprovação de operações de loteamentos urbanos nas áreas de reduzida protecção paisagística; b) A instalação de estufas.  
A construção de edifícios em terrenos com aptidão agrícola comprovada nas áreas de elevada e de média protecção paisagística, nos termos dos n.

os
 1, 2 e 3, 

apenas é permitida quando se destinar ao apoio de explorações agrícolas e obedecerá aos seguintes princípios: i) A exploração agrícola, considerada no somatório 
das suas parcelas contíguas, deve ultrapassar a área da unidade de cultura aplicável, definida para o distrito de Lisboa pela Portaria n.º 202/70; ii) Sempre que a 
exploração agrícola seja constituída por duas ou mais parcelas contíguas, o respectivo proprietário deve promover o emparcelamento nos termos do disposto no DL 
n.º 384/88.  
Nos terrenos cujos fundos estejam a um nível inferior ao da frente e cuja inclinação geral seja superior a 20%, só pode existir um piso acima do nível da referida 
frente, desde que não exceda 6,5 m medidos do ponto de menor cota à cumeeira. 
Nesta classe de espaço, a distância de qualquer nova construção a implantar relativamente ao limite do terreno não pode ser inferior a 6m. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Como se pode observar pelo quadro acima e o índice abaixo é permitido construir. 

Índice de 

construção 
0,04 

Nas áreas de ambiente rural, a ocupação do solo fica sujeita aos seguintes parâmetros:(…) c) Índice de construção: (...) ii) Área de média protecção paisagística - 
0,04;(...) 

Áreas de 

intervenção 

específica 

ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

As áreas de intervenção específica são áreas do Parque Natural que abrangem as parcelas de terreno objecto de licenças ou alvarás de loteamento em 
vigor e que se encontram inseridas em áreas prioritárias para a conservação da natureza. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

baixas 

Nas áreas de intervenção específica não são aplicáveis os parâmetros constantes do presente do POPNSC 1994, sem prejuízo de as áreas em causa serem objecto 
de planos de pormenor. A caducidade dos alvarás referidos no n.º 1 implica a sujeição da área às normas previstas na secção II do capítulo II do Regulamento do 
POPNSC 1994.  

Áreas non 

aedificandi 
Não Como se pode observar pelos quadros acima é permitido construir. 

Índice de 

construção 
Indefinido Visto que, nesta classe não são aplicáveis os parâmetros constantes no Regulamento do POPNSC 1994. 

Áreas de 

reduzida 

protecção 

paisagística 

ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Baixa 

As áreas de reduzida protecção paisagística correspondem a áreas de enquadramento de espaços urbanos sujeitas a fortes pressões urbanísticas e a 
submeter a plano de pormenor cuja elaboração é acompanhada pelo Parque Natural. Nestas áreas podem ser instalados equipamentos de turismo e recreio 
desde que respeitem os índices e restantes condicionalismos fixados para as áreas preferenciais para turismo e recreio. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Baixas 

Actividades condicionadas específicas das áreas de reduzida protecção paisagística:  
a) A aprovação de operações de loteamentos urbanos nas áreas de reduzida protecção paisagística; b) A instalação de estufas.  
Nesta classe de espaço podem ser instalados equipamentos de turismo e recreio desde que respeitem os índices e restantes condicionalismos fixados para as 
áreas preferenciais para turismo e recreio. 
Nos terrenos cujos fundos estejam a um nível inferior ao da frente e cuja inclinação geral seja superior a 20%, só pode existir um piso acima do nível da referida 
frente, desde que não exceda 6,5 m medidos do ponto de menor cota à cumeeira. 
Nesta classe de espaço a distância de qualquer nova construção a implantar relativamente ao limite do terreno não pode ser inferior a 6m. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Como se pode observar pelo quadro acima e os índices abaixo é permitido construir. 

Índice de 

construção 
0,1 ou 0,2 

Sendo que o índice de construção de 0,2 é somente para o caso da implantação de equipamentos de turismo e recreio. Pois no resto como são áreas de ambiente 
rural e nestas áreas a ocupação do solo fica sujeita aos seguintes parâmetros:(…) c) Índice de construção: (...) iIi) Área de reduzida protecção paisagística - 0,1;(...) 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas 

qualificadas 
ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Elevada 

Nas áreas qualificadas incluem-se os aglomerados urbanos localizados em áreas de elevada sensibilidade ecológica e paisagística. 

Os aglomerados urbanos que, em parte ou na sua totalidade, ocupem zonas de falésia ou uma faixa de 500 m contados a partir do limite desta são prioritariamente 

objecto de planos de recuperação, podendo vir a estender-se essa acção a outros aglomerados urbanos que pelas suas características o justifiquem.  

A elaboração dos referidos planos de recuperação é acompanhada pelo Parque Natural. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Baixas 

Actividades condicionadas específicas das áreas qualificadas: 

a) Os planos de urbanização; b) Os planos de pormenor. 

Nas áreas qualificadas, na ausência de planos de urbanização ou de pormenor plenamente eficazes, ficam igualmente sujeitos a parecer favorável da comissão 

directiva do Parque Natural:  

a) As operações de loteamentos urbanos; b) Os projectos de novas edificações e de ampliação ou recuperação das existentes; c) A abertura de novas vias 

de comunicação; d) As infra-estruturas de utilidade pública, nomeadamente escolas, campos de jogos e pavilhões desportivos. 

Nestas áreas, e na ausência de instrumentos de planeamento urbanístico plenamente eficazes, as novas construções devem enquadrar-se na arquitectura 

tradicional do aglomerado, não podendo ultrapassar o número de dois pisos acima do solo e devendo obedecer a critérios de qualidade arquitectónica ao nível dos 

materiais utilizados, dos cromatismos e da traça proposta, de acordo com o disposto no artigo 7.º do Regulamento do POPNSC 1994. 

Sempre que o entendam necessário, os municípios de Sintra e de Cascais podem solicitar ao Parque Natural a emissão de parecer relativo a novas construções nas 

áreas indiferenciadas, o qual não se reveste de carácter vinculativo. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Como se pode observar pelos quadros acima é permitido construir. 

Índice de 

construção 
Indefinido Como se pode observar pelo quadro acima. 

Áreas 

indiferenciadas 
ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Baixa 

Nas áreas indiferenciadas incluem-se os restantes aglomerados urbanos do Parque Natural.  

Os aglomerados urbanos que, em parte ou na sua totalidade, ocupem zonas de falésia ou uma faixa de 500 m contados a partir do limite desta são prioritariamente 

objecto de planos de recuperação, podendo vir a estender-se essa acção a outros aglomerados urbanos que pelas suas características o justifiquem. 

 A elaboração dos referidos planos de recuperação é acompanhada pelo Parque Natural. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Baixas ou 

nula 

Actividades condicionadas específicas das áreas indiferenciadas: 

a) Os planos de urbanização; b) Os planos de pormenor. 

Nestas áreas, e na ausência de instrumentos de planeamento urbanístico plenamente eficazes, as novas construções devem enquadrar-se na arquitectura 

tradicional do aglomerado, não podendo ultrapassar o número de dois pisos acima do solo e devendo obedecer a critérios de qualidade arquitectónica ao nível dos 

materiais utilizados, dos cromatismos e da traça proposta, de acordo com o disposto no artigo 7.º do Regulamento do POPNSC 1994. 

Sempre que o entendam necessário, os municípios de Sintra e de Cascais podem solicitar ao Parque Natural a emissão de parecer relativo a novas construções nas 

áreas indiferenciadas, o qual não se reveste de carácter vinculativo. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Como se pode observar pelos quadros acima é permitido construir. 

Índice de 

construção 
Indefinido Como se pode observar pelo quadro acima. 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas 

preferenciais 

para turismo e 

recreio 

ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Baixa 

As áreas preferenciais para turismo e recreio integram as zonas que apresentam aptidão preferencial para a implantação de equipamentos turísticos, 

maioritariamente de ocupação hoteleira, de recreio e de lazer. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Baixas 

Actividades condicionadas específicas das áreas preferenciais para turismo e recreio: 

a) Instalação de novos loteamentos urbanos e os empreendimentos turísticos. Condicionalismos que os projectos de empreendimentos turísticos e as construções 

de habitações têm de respeitar: i) Os projectos de empreendimentos turísticos dentro das áreas preferenciais para turismo e recreio devem obedecer a critérios de 

qualidade ambiental, paisagística e arquitectónica, de acordo com o disposto no artigo 7.º do Regulamneto do POPNSC 1994; ii) A equipa de projectistas destes 

empreendimentos deve integrar obrigatoriamente um arquitecto paisagista; iii) Os projectos de empreendimentos turísticos devem ser instruídos com estudos 

comprovativos das disponibilidades hídricas destinadas a assegurar a manutenção respectiva e do tratamento dos efluentes; iv) Nos casos em que a totalidade de 

uma propriedade, ou uma sua parcela com área igual ou superior a 90% da área total da propriedade, se encontre dentro das áreas preferenciais para turismo e 

recreio, os projectos de empreendimentos turísticos ficam sujeitos aos seguintes parâmetros: a) Densidade máxima de ocupação - 40 habitantes por hectare; b) 

Índice de ocupação - 0,1; c) Índice de construção - 0,2; d) Número de pisos acima do solo - 2; e) Índice de permeabilidade - 0,8; f) Índice de cobertura arbóreo 

potencial - 0,5; v) Nos casos em que apenas uma parcela, com área inferior a 90% da área total da propriedade, se situe dentro das áreas preferenciais para turismo 

e recreio, a densidade de ocupação global da propriedade não pode, em caso algum, ultrapassar os 10 habitantes por hectare; vi) As edificações são 

obrigatoriamente implantadas na zona da propriedade situada nas áreas preferenciais para turismo e recreio, onde ficam sujeitas aos parâmetros estipulados 

anteriormente; vi) Em casos excepcionais e devidamente justificados, o número de pisos acima do solo pode ir até três, mediante parecer favorável da comissão 

directiva do Parque Natural, ou até quatro, mediante autorização do Ministro do Ambiente e Recursos Naturais; vii) Nas áreas preferenciais para turismo e recreio 

são aplicáveis à construção de habitações os parâmetros previstos para as áreas de reduzida protecção paisagística. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Como se pode observar pelos quadros acima é permitido construir. 

Índice de 

construção 
0,1 ou 0,2 

Visto que, no caso específico das áreas preferenciais para turismo e recreio que são aplicáveis à construção de habitações os parâmetros previstos para as áreas 

de reduzida protecção paisagística. E no resto das As áreas preferenciais para turismo e recreio tem como índice de construção 0,2  como se pode ver no quadro 

acima. 
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Tabela 24 - Justificação do agrupamento das classes de espaço do POPNSC de 2004 nas quatro Categorias 

Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas de 

protecção total 
ARE 

Sensibilidade 

ecológica 
Elevada 

As áreas de protecção total compreendem os espaços onde predominam sistemas e valores naturais e paisagísticos de reconhecido valor e interesse, 

incluindo formações geológicas, paisagísticas e ecológicas, com elevado grau de naturalidade, que assumem, no seu conjunto, um carácter de excepcionalidade, bem 

como elevada sensibilidade ecológica. 

As áreas de protecção total têm como objectivos: 

a) Garantir a manutenção dos valores e processos naturais em estado tendencialmente imperturbável; b) Preservar exemplos de excepcional valor e ecologicamente 

representativos num estado dinâmico e evolutivo; c) Conservar jazidas de fósseis e minerais de importância excepcional. 

Nas áreas de protecção total são prioritários os objectivos de conservação da natureza e da biodiversidade e incompatíveis com qualquer tipo de uso do solo, da água 

e do ar, com excepção das acções mencionadas abaixo.  

Em caso de perda, por alguma forma, dos valores que levaram à classificação máxima destas áreas, as mesmas não perdem a classificação que lhes foi atribuída. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Elevadas 

Nas áreas de protecção total a presença humana só é permitida: 

a) Por razões de investigação e divulgação científica; 

b) Para monitorização ambiental e para a realização de acções de salvaguarda da área e dos interesses de conservação que levaram à sua classificação, a efectuar 

pelos órgãos do PNSC ou pelos proprietários e outros titulares de direitos reais destas áreas; 

c) Em situações de risco ou calamidade. 

Nos casos referidos nas alíneas a) e b) do número anterior, a presença humana está sujeita a parecer vinculativo da comissão directiva do Parque Natural, excepto 

quando se reporte aos proprietários destas áreas. 

Áreas non 

aedificandi 
Sim 

Visto que nas áreas de protecção total a presença humana só é permitida: 

a) Por razões de investigação e divulgação científica; b) Para monitorização ambiental e para a realização de acções de salvaguarda da área e dos interesses de 

conservação que levaram à sua classificação; c) Em situações de risco ou calamidade. Sendo assim, deduz-se que não é permitido construir. 

Índice de 

construção 
0 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas de 

protecção parcial 

de tipo I 

ARMA 

Sensibilidade 

ecológica 
Moderada 

As áreas de protecção parcial do tipo I compreendem os espaços que contêm valores excepcionais de moderada sensibilidade ecológica e valores naturais 
e paisagísticos com significado e importância relevantes do ponto de vista da conservação da natureza e ainda a área definida como Paisagem Cultural de 
Sintra, segundo a classificação no âmbito do Património Mundial pela UNESCO em 6 de Dezembro de 1995. Estas áreas constituem espaços com restrições à 
edificabilidade. 
 Constituem objectivos prioritários destas áreas a preservação e a valorização dos valores de natureza biológica, geológica e paisagística relevantes para a 
garantia da conservação da natureza e da biodiversidade.  Nestas áreas são permitidas utilizações do solo e dos recursos hídricos compatíveis com a preservação 
dos recursos naturais, designadamente a manutenção de habitats e de determinadas espécies da fauna e da flora. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

Altas 

Proibições específicas das áreas de protecção parcial do tipo I: a) A instalação de linhas de distribuição e transporte de energia eléctrica de alta ou média 
tensão e de linhas ou antenas de telecomunicações, aéreas e ou subterrâneas, com excepção das dirigidas à valorização paisagística e à prevenção e segurança 
das indispensáveis à salvaguarda do património histórico e cultural na zona nuclear da Paisagem Cultural de Sintra, e após parecer favorável da comissão directiva 
do PNSC; b) A construção de barragens e pontos de água, excepto os destinados a protecção contra incêndios ou de regularização e controlo de cheias, e de 
infra-estruturas aeroportuárias, bem como de redes de pipelines para transporte de gás, combustíveis ou outros produtos, com excepção dos dirigidos à 
valorização paisagística e à prevenção e segurança e dos indispensáveis à salvaguarda do património histórico e cultural na zona nuclear da Paisagem Cultural de 
Sintra, e após parecer favorável da comissão directiva do PNSC; c) A instalação de aproveitamentos eólicos; d) A edificação e ampliação de construções, com 
excepção das construções de apoio às actividades florestais, agrícolas e pecuárias e da ampliação prevista no artigo 38.º do Regulamento do POPNSC 
2004; e) A instalação ou ampliação de explorações agrícolas, pecuárias e silvo-pastoris em regime intensivo; f) Qualquer alteração no relevo e a remoção 
da camada superficial de solo arável, com excepção das indispensáveis à salvaguarda do património histórico e cultural na zona nuclear da Paisagem Cultural de 
Sintra, e após parecer favorável da comissão directiva do PNSC; g) A instalação de nitreiras fora de explorações agrícolas; h) A realização de competições 
desportivas motorizadas praticadas em vias pavimentadas, exceptuando as existentes à data da entrada em vigor do POPNSC; i) A instalação de 
estabelecimentos industriais isolados de qualquer natureza; j) A ampliação de explorações para extracção de inertes, bem como a ampliação de acções de 
prospecção e pesquisa; l) A instalação de explorações de recursos hidrogeológicos, nomeadamente de águas mineromedicinais e termais; m) A instalação ou 
ampliação de parques de campismo e caravanismo, com excepção de locais de pernoita integrados em percursos aprovados pelo PNSC. 

Actividades condicionadas específicas das áreas de protecção parcial de tipo I, tendo em vista os objectivos de conservação da natureza: 
a) A realização de obras de saneamento básico e de infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias, independentemente da sua natureza; b) A instalação ou ampliação 
de explorações agrícolas, pecuárias ou silvo-pastoris em regime não intensivo; c) A alteração do coberto arbóreo ou arbustivo, incluindo vegetação ripícola, com 
excepção de situações de emergência, nomeadamente as decorrentes de protecção contra incêndios e até à entrada em vigor dos planos de gestão florestal; d) A 
alteração da rede de drenagem natural, da qualidade das águas superficiais e subterrâneas e do respectivo caudal e a abertura de poços, furos e captações; e) A 
alteração, recuperação ou reconstrução de edificações existentes; f) Todas as operações de florestação, mesmo quando envolvam espécies indígenas, ficando 
dependentes da elaboração de planos de gestão florestal; g) A realização de competições desportivas de qualquer natureza, com excepção das mencionadas na 
alínea do número anterior, as quais são interditas; h) A instalação de campos de golfe; i) A construção de apoios às actividades florestais, agrícolas e pecuárias, 
desde que cumpram os requisitos abaixo definidos; j) Acções de investigação científica, de salvaguarda ou de monitorização ambiental, incluindo o eventual 
maneio/manipulação de ecossistemas; l) A alteração dos usos do solo ou da água, privilegiando-se a manutenção das formas de exploração actuais quando 
praticadas de forma tradicional e em equilíbrio com os objectivos de conservação da natureza; m) Os repovoamentos piscícolas, mesmo com espécies autóctones; 
n) A destruição da compartimentação existente de sebes, bem como de muros de pedra, e sua substituição por soluções não tradicionais; o) A ampliação de 
explorações de recursos hidrogeológicos, nomeadamente de águas mineromedicinais. 

As construções de apoio às actividades florestais, agrícolas e pecuárias podem ser permitidas desde que não impliquem alterações significativas na 
morfologia natural do terreno ou no coberto vegetal, seja assegurada a sua adequada integração paisagística e sejam observados os seguintes 
condicionalismos: a) A comprovação, por parte dos proprietários, de outros titulares de direitos reais ou de direitos de exploração sobre estas áreas, do exercício 
de actividade florestal, agrícola ou pecuária nos últimos cinco anos, através de declaração oficial de rendimentos ou, alternativamente, apresentação de certificado 
oficial de formação como profissional do sector reconhecido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional; b) A apresentação de memória descritiva do 
projecto de exploração e justificação da inexistência de alternativas para a localização das estruturas em construções preexistentes ou em área não abrangida por 
este regime de protecção ou de nível inferior; c) A exploração, considerada no somatório das suas parcelas contíguas, deve ultrapassar a área da unidade de 
cultura aplicável, nos termos da legislação aplicável; d) A fundamentação da viabilidade económica da exploração; e) A superfície mínima da parcela de terreno 
para construção dos apoios é de 10 000 m

2
; f) Os apoios não podem, em qualquer caso, ultrapassar 250 m

2
 por exploração nem ultrapassar 4,5 m de cércea, em 

piso único. 

Áreas non 

aedificandi 
Não  

Visto que são apenas permitidas as construções de apoio às actividades florestais, agrícolas e pecuárias podem ser permitidas desde que não impliquem 

alterações significativas na morfologia natural do terreno ou no coberto vegetal, 

Índice de 

construção 
Indefinido Visto que, como se pode observar no quadro acima são usados outros parâmetros. 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas de 

protecção parcial 

de tipo II 

ARMA 

Sensibilidade 

ecológica 
Moderada 

As áreas de protecção parcial do tipo II compreendem os espaços que contêm valores naturais, culturais e paisagísticos cujos significado e importância do 

ponto de vista da conservação da natureza se assumem no seu conjunto como relevantes, que contêm valores naturais que dependem dos usos do solo, da 

água e dos sistemas tradicionais e que desempenham funções de enquadramento ou transição das áreas de protecção total e das áreas de protecção parcial do 

tipo I, podendo ainda conter elementos estruturantes da paisagem. Caracterizam-se ainda por compreenderem parte da estrutura biofísica principal do território do 

Parque Natural não abrangida pelas tipologias anteriores, incluindo praias, dunas litorais, arribas ou falésias, leitos e margens de cursos de água, zonas 

ameaçadas pelas cheias, lagoas e albufeiras, cabeceiras das linhas de água, áreas de infiltração máxima, áreas com riscos de erosão, escarpas e abruptos de 

erosão, áreas de matos com interesse para a biodiversidade e as áreas que, apesar de ardidas, são importantes para a conservação da natureza. A classificação 

destes espaços tem como principais objectivos: a) Conservar os valores de natureza biológica, geológica e paisagística relevantes para a conservação da 

biodiversidade; b) Contribuir para a manutenção e valorização dos valores naturais, culturais e paisagísticos, com particular destaque para a área da Paisagem 

Cultural de Sintra e sua zona tampão; c) Preservar áreas importantes para o funcionamento e para a viabilidade das áreas de protecção total e parcial do tipo I.  

Pelo valor destes espaços, a intervenção humana e a alteração do uso do solo ou da água são submetidas a regimes de condicionamento, 

privilegiando-se a conservação da natureza e a gestão associada à zona tampão da Paisagem Cultural de Sintra, nomeadamente pela articulação com os 

órgãos competentes da Paisagem Cultural de Sintra/Património Mundial. Admitem-se algumas formas de actividade humana relativas aos usos tradicionais do solo 

ou da água, designadamente o uso agrícola, florestal ou misto, de carácter temporário ou permanente, desde que constituam suporte dos valores naturais a 

proteger e que não promovam a sua degradação, ou seja, que se encontrem adaptados às características e à aptidão do território e à conservação dos valores 

naturais e das paisagens relevantes associadas a esses sistemas, constituam suporte dos valores naturais a proteger e que não promovam a sua degradação, ou 

seja, que se encontrem adaptados às características e à aptidão do território e à conservação dos valores naturais e das paisagens relevantes associadas a esses 

sistemas. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias altas 

Proibições específicas das áreas de protecção parcial do tipo II: 

a) A construção de barragens e pontos de água, excepto os destinados à protecção contra incêndios ou os de amortecimento de cheias, e de infra-estruturas 

aeroportuárias, com excepção das dirigidas à valorização paisagística, à prevenção e à segurança; b) A instalação ou ampliação de explorações agrícolas, 

pecuárias e silvo-pastoris em regime intensivo; c) A edificação e a ampliação de construções, com excepção das construções de apoio às actividades 

florestais, agrícolas e pecuárias e da ampliação prevista no artigo 38.º; d) A instalação de nitreiras fora de explorações agrícolas; e) A realização de competições 

desportivas motorizadas praticadas em vias pavimentadas, exceptuando as existentes à data da entrada em vigor do POPNSC; f) A instalação ou ampliação de 

parques de campismo e caravanismo; g) A instalação de estabelecimentos industriais das classes A e B; h) A ampliação de explorações para extracção de inertes, 

bem como a ampliação de acções de prospecção e pesquisa. 

Actividades condicionadas específicas das áreas de protecção parcial do tipo II, tendo em vista os objectivos de conservação da natureza:  

a) Todas as operações de florestação, mesmo quando envolvam espécies indígenas, ficando dependentes da elaboração de planos de gestão florestal; b) A 

alteração do coberto arbóreo ou arbustivo, incluindo vegetação ripícola, exceptuando situações de emergência, nomeadamente as decorrentes de protecção contra 

incêndios, e até à entrada em vigor dos planos de gestão florestal; c) A instalação de linhas de distribuição ou de transporte de energia eléctrica de alta ou média 

tensão e de linhas ou antenas de telecomunicações, aéreas e ou subterrâneas; d) A construção de obras de saneamento básico e de infra-estruturas rodoviárias e 

ferroviárias, independentemente da sua natureza; e) A instalação ou ampliação de explorações agrícolas, pecuárias ou silvo-pastoris em regime não intensivo; f) 

Qualquer alteração no relevo e a remoção da camada superficial de solo arável; g) A alteração, recuperação ou reconstrução de edificações existentes; h) A 

destruição da compartimentação existente de sebes, bem como de muros de pedra, e sua substituição por soluções não tradicionais; i) A abertura de caminhos e 

seus acessos, bem como a beneficiação, ampliação ou qualquer modificação dos existentes, incluindo caminhos vicinais; j) A abertura de trilhos equestres e de 

percursos pedonais desde que não ponham em causa os objectivos de conservação da natureza; l) A realização de competições desportivas de qualquer natureza; 

m) A instalação ou ampliação de explorações de recursos hidrogeológicos; n) A instalação de campos de golfe; o) A instalação de apoios às actividades florestais, 

agrícolas e pecuárias desde que respeitem os requisitos previstos no n.º 4 do artigo 15.º do Regulamento do POPNSC 2004; p) As acções de investigação 

científica, de salvaguarda ou de monitorização ambiental, incluindo o eventual maneio/ manipulação de ecossistemas; q) A alteração dos usos do solo ou da água, 

privilegiando-se a manutenção das formas de exploração actuais quando praticadas de forma tradicional e em equilíbrio com os objectivos de conservação da 

natureza; r) Os repovoamentos piscícolas, mesmo com espécies autóctones; s) A instalação ou alteração de estabelecimentos industriais isolados das classes C e 

D desde que associados a artesanato ou actividades tradicionais locais. 

Áreas non 

aedificandi 
Não 

Visto que, apesar de a edificação e a ampliação de construções ser uma proibição específica desta classe tem como excepção as construções de apoio às 

actividades florestais, agrícolas e pecuárias, como se pode verificar no quadro acima. 

Índice de 

construção 
Indefinido 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas de 

protecção 

complementar de 

tipo I 

ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

As áreas de protecção complementar do tipo I integram outras situações que correspondem a áreas de enquadramento e de uso mais intensivo do solo, 
onde se pretende compatibilizar a intervenção humana e o desenvolvimento social e económico local com os valores naturais e paisagísticos e os 
objectivos de conservação da natureza. São áreas que podem exibir a presença de habitats ou de espécies da fauna e flora constantes dos anexos da Directiva 
n.º 92/43/CEE, cuja ocorrência e viabilidade se encontra associada às actividades tradicionais nestas áreas, bem como os solos de aptidão para a vitivinicultura ou 
ainda integradas na RAN. Constituem objectivos prioritários destas áreas: a) A promoção das actividades rurais tradicionais em proporções e intensidade de que 
resultam habitats importantes no seu conjunto para a conservação da natureza, a biodiversidade e a paisagem e onde a estrutura e as componentes da paisagem 
devem ser mantidas ou valorizadas; b) A promoção das práticas agro-culturais, (…) c) A aplicação de medidas de gestão que promovam o uso sustentável dos 
recursos, garantindo o desenvolvimento sócio-económico local; d) A valorização e a compatibilização das actividades tradicionais, nomeadamente de natureza 
agrícola, agro-silvo-pastoril, florestal ou de exploração de outros recursos, que constituam o suporte dos valores de natureza biológica, geológica e paisagística; e) 
O amortecimento dos impactes necessários à protecção das áreas sujeitas a níveis superiores de protecção. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

baixas 

Actividades condicionadas específicas das áreas de protecção complementar do tipo I:  
 a) Conversão de prados naturais e de culturas arvenses em outras culturas agrícolas ou silvícolas, bem como a conversão de culturas de sequeiro em culturas de 
regadio e de culturas anuais em culturas perenes ou povoamentos florestais; b) Instalação de reservatórios estanques de água para combate a incêndios, bem 
como a abertura de novos caminhos, desde que enquadrados num plano de intervenção para combate a fogos florestais; c) Instalações ou construções de 
apoio às actividades florestais, agrícolas e pecuárias, nomeadamente estufas e outras estruturas afins, desde que respeitem os requisitos previstos no n.º 4 do 
artigo 15.º, sendo a superfície mínima da parcela de terreno para construção dos apoios fora da RAN de 5000 m

2
. 

Nas construções existentes à data da entrada em vigor do presente Regulamento são permitidas obras de alteração, recuperação, reconstrução e ampliação para 
uso habitacional desde que, no que respeita à ampliação, não se exceda a área bruta de construção de 250 m

2
; a superfície de terreno impermeabilizado não 

poderá, em caso algum, ultrapassar 750 m
2
. É proibida a implantação de novas construções, para além das referidas anteriormente, com excepção das obras 

de interesse público, (…). 

Áreas non 

aedificandi 
Não Visto que, são permitidas instalações ou construções de apoio às actividades florestais, agrícolas e pecuárias e obras de interesse publico.  

Índice de 

construção 
Indefinido 

 

Áreas de 

protecção 

complementar de 

tipo II 

ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

As áreas de protecção complementar do tipo II compreendem ainda os restantes espaços com médio valor de conservação, correspondendo a áreas de 
enquadramento e de uso mais intensivo do solo, onde se pretende compatibilizar a intervenção humana e o desenvolvimento social e económico local 
com os valores naturais e paisagísticos e os objectivos de conservação da natureza. Estas áreas têm como objectivos: a) A manutenção e a compatibilização 
das actividades culturais e tradicionais, nomeadamente de natureza agrícola, agro-silvo-pastoril, florestal ou de exploração de outros recursos, que constituam o 
suporte, ou que não sejam incompatíveis com os valores de natureza biológica, geológica e paisagística a preservar; b) A implementação de medidas de gestão 
que promovam o uso sustentável dos recursos, garantindo o desenvolvimento sócio-económico local e incentivando a fixação das populações e a melhoria dos 
seus níveis de qualidade de vida; c) O fomento de acções de educação e valorização ambiental, bem como acções de desenvolvimento local, nomeadamente 
turísticas, recreativas e desportivas, de entre outras, visando a sua protecção e valorização; d) A contenção da edificação dispersa na paisagem, (…). 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

baixas 

Não é permitida a alteração do uso do solo no quadro da qualificação do solo ou das categorias de uso rural, de acordo com os planos municipais de ordenamento 
do território em vigor. 

Actividades condicionadas específicas desta classe: 
a) Construção de habitações para os proprietários ou titulares dos direitos de exploração; b) Construções de apoio às actividades florestais, agrícolas e pecuárias, 
sendo a superfície mínima da parcela de terreno de 5000 m

2
. As construções permitidas estão ainda sujeitas aos seguintes condicionamentos: i) Os acessos, o 

abastecimento de água, a drenagem e o tratamento de águas residuais e o abastecimento de energia eléctrica, caso não exista rede pública, têm de ser 
assegurados por sistema autónomo; ii) A cércea máxima, com excepção de silos, depósitos de água ou instalações especiais devidamente justificadas, é de 6,5 m; 
iii) Boa integração na paisagem, evitando aterros ou desaterros com altura superior a 3m.Nas construções existentes à data da entrada em vigor do Regulamento 
são permitidas obras de alteração, recuperação, reconstrução e ampliação para uso habitacional desde que, no que respeita à ampliação, não se exceda a área 
bruta de construção de 250 m

2
, para permitir condições normais de habitabilidade. Nas áreas de protecção complementar do tipo II, a ocupação do solo fica sujeita 

aos seguintes parâmetros: (…) c) Índice de construção — 0,03; (…). A superfície de terreno impermeabilizado não poderá, em caso algum, ultrapassar 750 m
2
 e 

a área bruta de construção não poderá ser superior a 250 m
2
, salvo, quanto aos empreendimentos turísticos, o disposto no artigo 38.º do Regulamento POPNSC 

2004. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Como se pode observar pelo quadro acima e o índice abaixo é permitido construir. 

Índice de 

construção 
0,03 Nas áreas de protecção complementar do tipo II, a ocupação do solo fica sujeita aos seguintes parâmetros: (…) c) Índice de construção — 0,03; (…). 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas de 

protecção 

complementar de 

tipo III 

ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

As áreas de protecção complementar do tipo III constituem-se também como a transição entre as áreas de maior valor para a conservação da natureza e as 
áreas urbanas. Estas áreas têm como objectivos: a) Conter a edificação dispersa na paisagem, (…); b) Representar a transição para o meio urbano, podendo 
assumir o papel de amortecimento de fortes pressões urbanísticas; c) Constituir-se como complemento da estrutura ecológica necessária ao equilíbrio do sistema 
urbano; d) Enquadrar os perímetros urbanos numa leitura arquitectónica e paisagística adequada à sua inserção no PNSC e na Paisagem Cultural de Sintra. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

baixas 

Não é permitida a alteração do uso do solo no quadro da qualificação do solo ou das categorias de uso rural, de acordo com os planos municipais de ordenamento 
do território em vigor.  

Actividades condicionadas específicas desta classe:  
a) Construção de habitações para os proprietários ou titulares dos direitos de exploração; b) Construções de apoio às actividades florestais, agrícolas e pecuárias, 
sendo a superfície mínima da parcela de terreno de 2000 m

2
. As construções permitidas nos termos do disposto neste artigo estão ainda sujeitas aos seguintes 

condicionamentos: a) Os acessos, o abastecimento de água, a drenagem e o tratamento de águas residuais e o abastecimento de energia eléctrica, caso não 
exista rede pública, têm de ser assegurados por sistema autónomo; b) A cércea máxima, com excepção de silos, depósitos de água ou instalações especiais 
devidamente justificadas, é de 6,5 m; c) Boa integração na paisagem, evitando aterros ou desaterros com altura superior a 3 m. Nas construções existentes à data 
da entrada em vigor do presente Regulamento, são permitidas obras de alteração, recuperação, reconstrução e ampliação para uso habitacional desde que, no 
que respeita à ampliação, não se exceda a área bruta de construção de 250 m

2
 para permitir condições normais de habitabilidade. Nas áreas de protecção 

complementar do tipo III, a ocupação do solo fica sujeita aos seguintes parâmetros: (…) Índice de construção — 0,075;(…). A superfície de terreno 
impermeabilizado não poderá, em caso algum, ultrapassar 750 m

2
 e a área bruta de construção não poderá ser superior a 250 m

2
, salvo, quanto aos 

empreendimentos turísticos, o disposto no artigo 38.º do Regulamento do POPNSC 2004. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Como se pode observar pelo quadro acima e o índice abaixo é permitido construir. 

Índice de 

construção 
0,075 Nas áreas de protecção complementar do tipo III, a ocupação do solo fica sujeita aos seguintes parâmetros: (…) Índice de construção — 0,075;(…). 

Áreas de 

intervenção 

específica para a 

valorização 

cultural e 

patrimonial 

ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

As áreas de intervenção específica para a valorização cultural e patrimonial integram as áreas do PNSC possuidoras de valores patrimoniais ou culturais 
que, pelas suas características particulares, carecem de medidas de salvaguarda, recuperação, reabilitação ou valorização. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

Sem prejuízo de outras áreas que venham a ser identificadas na vigência do POPNSC e objecto de programas operacionais de gestão, encontram-se identificadas 
na planta de síntese deste Plano de Ordenamento as seguintes: 
a) A Paisagem Cultural de Sintra, designadamente a sua zona nuclear, com um valor patrimonial, natural e cultural, que carece de salvaguarda, recuperação, 
reabilitação ou valorização, com especificidades de gestão própria, estando abrangida pela aplicação dos níveis de protecção, que se mantêm, apesar da 
intervenção; b) A área do Autódromo e envolvente, visando valorizar a ribeira da Penha Longa e as respectivas margens como unidades estruturantes da 
paisagem e mitigar os impactes negativos decorrentes da presença e funcionamento do Autódromo, tendo subjacente os regimes de protecção indicados na planta 
de síntese; c) A área de intervenção específica da Atrozela, a submeter a futuro plano de pormenor, o qual deverá sujeitar esta área ao regime de protecção de 
área de protecção parcial do tipo I, prevendo a inversão do dinamismo das transformações a que esta área foi sujeita, com vista à redefinição e à requalificação 
urbana e recuperação da zona envolvente; d) A Quinta da Marinha, para a qual importa ponderar as possibilidades de intervenção no local por forma a adequar a 
sua função no POPNSC numa perspectiva de descompressão das áreas urbanas de Cascais; e) A área de intervenção delimitada na Praia do Norte, definida no 
POOC de Sintra-Sado como área natural de vocação turística, que, por apresentar potencialidades e vocação para usos turísticos e recreativos de carácter 
predominantemente não construído, poderá albergar um parque ou um conjunto de parques de campismo, de 3 e 4 estrelas, estando sujeita às regras constantes 
daquele instrumento de gestão territorial; f) As áreas de intervenção delimitadas que abrangem o conjunto turístico da Penha Longa, por forma a serem 
enquadradas nos objectivos de classificação deste Parque Natural e da Paisagem Cultural de Sintra; g) As outras áreas de intervenção delimitada, identificadas na 
planta de síntese e destinadas à instalação de equipamentos em solos rurais, em que o regime de uso do solo está sujeito à elaboração de planos de pormenor, 
aplicando-se ainda o disposto no artigo 36.º do Regulamento do POPNSC 2004. A área da Paisagem Cultural de Sintra, cujas zona tampão e zona de transição se 
inserem na totalidade no PNSC, terá uma gestão coordenada pelos órgãos operativos ou executivos da Paisagem Cultural de Sintra, observando-se as 
disposições aplicáveis do presente Regulamento. As áreas de intervenção específica da Atrozela e do Autódromo ficam sujeitas à elaboração de planos de 
pormenor, cujos programas constituem, respectivamente, os anexos I e II do Regulamento do POPNSC 2004, do qual fazem parte integrante. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Como se pode observar pelo quadro acima é permitido construir. 

Índice de 

construção 
Indefinido 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas de uso 

turístico da orla 

costeira 

ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Baixa 

As áreas de uso turístico da Orla Costeira correspondem às áreas com a mesma designação no POOC de Sintra-Sado, na área de intervenção do POPNSC, 

integrando esta categoria de espaço as áreas de aptidão preferencial para a implantação de equipamento turístico, maioritariamente de ocupação 

hoteleira. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Baixas 

Actividades condicionadas específicas desta classe:  

As construções permitidas estão sujeitas aos seguintes condicionamentos:  

a) Os acessos, o abastecimento de água, a drenagem e o tratamento de esgotos e o abastecimento de energia eléctrica, caso não exista rede pública, têm de ser 

assegurados por sistema autónomo; b) A boa integração na paisagem deverá ser assegurada pelo cumprimento do disposto no artigo 36.o 

 Sem prejuízo do que e abaixo disposto, nestas áreas a ocupação do solo fica sujeita aos seguintes parâmetros: 

(…) b) Índice de construção — 0,15; (…). 

Nas construções existentes à data de entrada em vigor deste Plano de Ordenamento são permitidas obras de alteração, recuperação, reconstrução e ampliação, 

para uso habitacional, desde que, no que respeita à ampliação, não se exceda a área bruta de construção de 250 m
2
, para permitir condições normais de 

habitabilidade. 

Com vista à requalificação e modernização dos empreendimentos turísticos, após parecer favorável da Direcção-Geral do Turismo, poderá excepcionalmente ser 

autorizada a ampliação dos mesmos até 25% da área bruta de construção afecta às respectivas unidades. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Como se pode observar pelo quadro acima e o índice abaixo é permitido construir. 

Índice de 

construção 
0,15 Nestas áreas a ocupação do solo fica sujeita aos seguintes parâmetros: (…) b) Índice de construção — 0,15; (…). 

Áreas urbanas ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Baixa 

As áreas urbanas pertencem às áreas não abrangidas pelo regime de protecção. E estas últimas são todas aquelas em que, sem prejuízo da demais 

legislação em vigor, não é aplicado qualquer nível de protecção no âmbito do Regulamento do POPNSC 2004. As áreas não abrangidas pelo regime de 

protecção, assinaladas na planta de síntese do POPNSC 2004, incluem nomeadamente, os solos urbanizados, os solos cuja urbanização seja possível programar 

e os solos afectos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do sistema urbano e abrangem: a) Os solos urbanos delimitados nos PDM de Cascais (ratificado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/97, de 19 de Junho) e de Sintra (ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 116/99, de 4 de Outubro), 

ajustados no âmbito do POOC de Sintra-Sado; b) As áreas de uso turístico definidas no POOC de Sintra-Sado; c) As áreas de equipamento definidas no POOC de 

Sintra- Sado. 

Os solos urbanos identificados na planta de síntese como áreas urbanas deverão ser submetidos a planos de urbanização ou de pormenor eficazes dentro de um 

prazo máximo de 18 meses contados a partir da data da entrada em vigor deste POPNSC 2004. 

O âmbito dos instrumentos de gestão territorial referidos anteriormente deverá, preferencialmente, incidir sobre as áreas não edificadas dos perímetros urbanos e 

sobre os solos urbanos classificados como tal nos PDM de Cascais e de Sintra, mas que não detinham tal classificação no âmbito do POPNSC, agora revisto, 

aprovado pelo DR n.º 9/94, de 11 de Março. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Baixas ou 

nulas 

Os solos urbanos identificados na planta de síntese como áreas urbanas deverão ser submetidos a planos de urbanização ou de pormenor eficazes dentro de um 

prazo máximo de 18 meses contados a partir da data da entrada em vigor deste POPNSC 2004. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Como se pode observar pelo quadro acima é permitido construir. 

Índice de 

construção 
Indefinido 
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Tabela 25 - Justificação do agrupamento das classes de espaço do POPNA de 1980 nas quatro Categorias 

Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Reserva natural 

integral 
ARE 

Sensibilidade 

ecológica 
Elevada 

As zonas das reservas naturais integrais são áreas destinadas à observação científica e ao estudo. Pelo elevado valor científico dos biótopos dessas áreas é 

interdito o acesso livre do público, veículos ou animais domésticos, para que não seja alterada a evolução natural dos ecossistemas.  

As áreas das reservas naturais são assinaladas por tabuletas indicativas, podendo, se as circunstancias o justificarem, ser vedadas por forma a impossibilitar o 

acesso a pessoas e veículos não autorizados pela direcção do Parque e aos animais domésticos. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Elevadas 

Proibições específicas desta classe:  

Pelo elevado valor científico dos biótopos dessas áreas é interdito o acesso livre do público, veículos ou animais domésticos, para que não seja alterada a 

evolução natural dos ecossistemas. A proibição de acesso anteriormente referida não abrange: as pessoas em serviço do Parque, ou a Direcção-Geral do 

Ordenamento e Gestão Florestal, nas áreas que lhe estão afectas; os agentes das autoridades com jurisdição na área em missão de serviço; Os visitantes com fins 

científicos, ou outros de interesse relevante, devidamente credenciados e acompanhados por um guia do Parque. 

É proibida expressamente qualquer alteração que perturbe o equilíbrio e a evolução do meio natural. 

Áreas non 

aedificandi 
Sim Visto que, como se pode observar no quadro acima nas proibições específicas desta classe deduz-se que não se pode construir. 

Índice de 

construção 
0 

 

Reserva natural 

parcial: 

- Reserva 

botânica; 

- Reserva 

zoológica; 

- Reserva 

geológica. 

ARE 

Sensibilidade 

ecológica 
Elevadas 

Reservas naturais parciais são zonas de protecção especial sobre determinados elementos naturais, ficando sujeitas às disposições das convenções 

internacionais sobre a protecção da natureza e cujo acesso será também limitado. Estas reservas poderão ser botânicas, zoológicas e geológicas. As 

zonas de reserva natural parciais poderão ser assinaladas em toda a sua periferia por marcos ou tabuletas aprovados superiormente.  

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Elevadas 

São susceptíveis de demolição, retirada ou desmantelamento de todas as construções de qualquer tipo, explorações industriais, mineiras, agrícolas ou florestais 

que, já estabelecidas, comprometam a existência da reserva natural parcial. 

Proibições específicas desta classe:  

Nas áreas de reserva natural parcial é proibidos o arranque, colheita ou destruição de qualquer planta ou parte de planta, a retirada de terra ou qualquer alteração 

do substrato biofísico determinante para a comunidade vegetal a preservar.  

Nas áreas de reserva natural parcial fica também proibido o arranque ou danificação dos afloramentos rochosos, formações geológicas de qualquer tipo, bem 

como escavações, aterros ou alterações de solo. Exceptuam-se os trabalhos considerados indispensáveis, quer de natureza sectorial, quer ligados à actuação do 

Parque Natural, os quais serão objecto de cuidados especiais de projecto e de execução por forma a minimizar ou mesmo a impedir formas de degradação do 

relevo natural. 

Áreas non 

aedificandi 
Sim Visto que, como se pode observar no quadro acima nas proibições especificas desta classe deduz-se que não se pode construir. 

Índice de 

construção 
0 

 

Zonas de 

protecção 
ARMA 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

alta 

Designam-se genericamente por zonas de protecção terrenos onde se encontra uma vegetação na fase inicial de evolução ou um vegetação degradada que 

é desejável deixar evoluir naturalmente e cuja função específica é servirem de zona tampão para as reservas integrais e botânicas, já que estas não 

podem existir isoladas do espaço envolvente e dependem deste. 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias altas 

São susceptíveis de demolição, retirada ou desmantelamento de todas as construções de qualquer tipo, explorações industriais, mineiras, agrícolas ou florestais 

que, já estabelecidas, comprometam a existência da zona de protecção.  

Proibições específicas desta classe:  

É proibida qualquer alteração do contexto biofísico das zonas de protecção que se preveja nefasta às reservas integrais e botânicas, como queimadas, cortes, 

sementeiras, movimentos de terras, etc., exceptuando-se os casos autorizados pela direcção do Parque. 

Áreas non 

aedificandi 
Sim Visto que, como se pode observar no quadro acima nas proibições específicas desta classe deduz-se que não se pode construir. 

Índice de 

construção 
0 

 

Reserva 

paisagística 
ARMA 

Sensibilidade 

ecológica 
Moderada  As zonas de reserva paisagística são áreas de elevado valor paisagístico, cultural histórico e estético quanto aos locais e paisagens. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias altas 

São susceptíveis de demolição, retirada ou desmantelamento de todas as construções de qualquer tipo, explorações industriais, mineiras, agrícolas ou florestais, já 

estabelecidas, comprometam a existência da reserva paisagística.  

Proibições específicas desta classe:  

Nestas áreas é proibida a realização de quaisquer trabalhos, obras ou actividades que provoquem ou possam conduzir à alteração, no todo ou em parte dos 

valores referidos. 

Áreas non 

aedificandi 
Sim Visto que, como se pode observar no quadro acima nas proibições específicas desta classe deduz-se que não se pode construir. 

Índice de 

construção   

Paisagem 

protegida 
ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

As zonas de paisagem protegida são áreas onde se propõe salvaguardar zonas rurais ou urbanas onde subsistem aspectos característicos na cultura e 

hábitos do povo, bem como as construções e na concepção dos espaços, promovendo-se a continuação de determinadas actividades (agrícolas, florestais, 

pastoreio, artesanato, etc) apoiadas num recreio controlado e orientado para a promoção social, cultural e económica das populações residentes e em que estas 

participem activa e conscientemente. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

baixas 

São susceptíveis de demolição, retirada ou desmantelamento de todas as construções de qualquer tipo, explorações industriais, mineiras, agrícolas ou florestais, já 

estabelecidas, comprometam a existência da paisagem protegida. 

Proibições específicas desta classe:  

São proibidos nesta área quaisquer trabalhos, obras ou actividades sem autorização da direcção do Parque, ou em inobservância das condições impostas ou dos 

projectos aprovados. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Visto que, após se observar o quadro acima desta classe deduz-se que se pode construir. 

Índice de 

construção 
Indefinido 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Lugares, Sítios, 

conjuntos ou 

objectos 

classificados 

ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

Os Lugares, Sítios, conjuntos ou objectos classificados são conjunto ou conjuntos constituídos com uma função ou unidade histórica e uma continuidade 

física com interesse científico e ou arquitectónico.  

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

São susceptíveis de demolição, retirada ou desmantelamento de todas as construções de qualquer tipo, explorações industriais, mineiras, agrícolas ou florestais, já 

estabelecidas, comprometam a existência dos lugares, sítios, conjuntos ou objectos classificados. 

Proibições específicas desta classe:  

É proibida toda a transformação na configuração ou no uso, bem como toda a obra implicando demolição ou ampliação, que possa traduzir-se em prejuízo para o 

conjunto de valores que esteve na origem da classificação. 

Áreas non 

aedificandi 
Indefinido 

 

Índice de 

construção 
Indefinido 

 

Áreas de 

extração de 

inertes. 

ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Baixa Estas áreas estão assinaladas na planta de síntese do POPNA de 1980, todavia não estão contempladas no regulamento. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Indefinidas Estas áreas estão assinaladas na planta de síntese do POPNA de 1980, todavia não estão contempladas no regulamento. 

Áreas non 

aedificandi 
Não 

 

Índice de 

construção 
Indefinido 

 

 



O impacte e eficácia do ordenamento costeiro em Áreas Protegidas Litorais. 

 

122 

 

Tabela 26 - Justificação do agrupamento das classes de espaço do POPNA de 2005 nas quatro Categorias 

Classes de 
espaço 

Categorias Justificação 

Áreas de 
protecção total 

ARE 

Sensibilidade 

ecológica 
Elevada 

As áreas de protecção total compreendem os espaços onde predominam sistemas e valores naturais e paisagísticos de reconhecido valor e interesse, 

incluindo formações geológicas, paisagísticas e ecológicas, com elevado grau de naturalidade, que assumem, no seu conjunto, um carácter de 

excepcionalidade, bem como elevada sensibilidade ecológica. No PNA as áreas de protecção total integram formações vegetais singulares de carrascal arbóreo, 

áreas de ocorrência de endemismos florísticos locais e nacionais e de avifauna com estatuto especial de conservação e correspondem à mata do Vidal, mata do 

Solitário, mata Coberta Nascente, mata Coberta Poente e arriba sul do cabo Espichel. As áreas de protecção total têm como objectivos: a) Garantir a manutenção 

dos valores e processos naturais em estado tendencialmente imperturbável; b) Preservar exemplos de excepcional valor e ecologicamente representativos num 

estado dinâmico e evolutivo; c) Conservar jazidas de fósseis e minerais de importância excepcional. 

Em caso de perda, por alguma forma, dos valores de excepcionalidade que levaram à classificação desta área, as mesmas não perdem o estatuto que lhes foi 

atribuído, devendo as entidades responsáveis desenvolver, em conjugação com a comissão directiva do Parque Natural, todas as acções para assegurar a 

reposição das condições preexistentes. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Elevadas 

Nestas áreas a intervenção humana é fortemente condicionada, devendo subordinar-se aos valores naturais em presença, com os quais são incompatíveis 

qualquer tipo de uso do solo, da água e do ar. 

As áreas de protecção total são espaços non aedificandi, onde a presença humana, com excepção dos respectivos proprietários, só é permitida: 

a) Por razões de investigação e divulgação científica; b) Para monitorização ambiental e para a realização de acções de salvaguarda da área e dos interesses de 

conservação que levaram à sua classificação; c) Para vigilância e fiscalização. 

Áreas non 

aedificandi 
Sim As áreas de protecção total são espaços non aedificandi, como se pode observar no quadro acima. 

Índice de 

construção 
0 

 

Áreas de 
protecção parcial 

do tipo I 

ARMA 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

alta 

As áreas de protecção parcial do tipo I compreendem os espaços que contêm valores naturais e paisagísticos com significado e importância excepcional ou 

relevante do ponto de vista da conservação da natureza, bem como elevada ou moderada sensibilidade ecológica. 

Constituem objectivos prioritários das áreas de protecção parcial do tipo I a preservação e a valorização dos valores de natureza biológica, geológica e paisagística 

relevantes para a garantia da conservação da natureza e da biodiversidade. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

altas 

Nestas áreas são permitidas utilizações do solo e dos recursos hídricos compatíveis com a preservação dos recursos naturais, designadamente a manutenção de 

habitats e de espécies da fauna e da flora. 

Nestas áreas apenas são permitidas as seguintes actividades: 

a) Realização de acções de investigação e divulgação científica; b) Realização de acções de monitorização, conservação da natureza e sensibilização ambiental; c) 

Actividade de pastorícia, excepto nas arribas litorais e na serra da Arrábida, onde só é permitida quando inserida em acções de conservação da natureza 

promovidas pelo PNA; d) Recolha de produtos florestais; e) No caso de não existir localização alternativa fora da área protegida, incluindo o mero alargamento da 

estrada existente, é aceite a possibilidade da construção da variante à EN 378, prevista no Plano Rodoviário Nacional 2000, (…); f) Obras de conservação de 

edificações; g) Obras de conservação de infra-estruturas rodoviárias existentes; h) Prática de actividades de animação ambiental, nas modalidades de passeios a 

pé, a cavalo e de bicicleta, percursos pedestres interpretativos, pedestrianismo, montanhismo, orientação, pára-pente, espeleologia, escalada e asa-delta sem 

motor, nos termos do artigo 32.o; i) Limpeza de áreas florestais; j) Vigilância e fiscalização. 

Áreas non 

aedificandi 
Sim As áreas de protecção parcial do tipo I constituem espaços non aedificandi, como se pode observar no quadro acima. 

Índice de 

construção 
0 
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Classes de 
espaço 

Categorias Justificação 

Áreas de 
protecção parcial 

do tipo II 

ARMA 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

alta 

As áreas de protecção parcial do tipo II compreendem os espaços que contêm valores naturais e paisagísticos relevantes, com moderada sensibilidade 

ecológica, e que desempenham funções de enquadramento das áreas de protecção total e das áreas de protecção parcial do tipo I, podendo ainda conter 

elementos estruturantes da paisagem. Constituem objectivos prioritários das áreas de protecção parcial do tipo II a preservação e valorização dos valores de 

natureza biológica, geológica e paisagística relevantes para a garantia da biodiversidade e a manutenção dos usos tradicionais do solo e dos recursos hídricos. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

altas 

Nestas áreas são permitidas utilizações do solo e dos recursos hídricos compatíveis com a preservação dos recursos naturais, designadamente a manutenção de 

habitats e de espécies da fauna e da flora. Além disso, são admitidas utilizações tradicionais do solo e dos recursos hídricos, designadamente para fins agrícolas, 

florestais ou mistos, desde que constituam suporte dos valores naturais a proteger. 

As áreas de protecção parcial do tipo II constituem espaços non aedificandi.  

Nestas áreas apenas são permitidas as seguintes actividades: 

a) Realização de acções de investigação e divulgação científica; b) Realização de acções de monitorização, recuperação e sensibilização ambiental e de 

conservação da natureza; c) Recolha de produtos florestais; d) A realização de cortes de povoamentos florestais, de desbastes e de plantação de espécies 

autóctones; e) Obras de conservação de edificações; f) Obras de conservação de infra-estruturas rodoviárias existentes; g) Obras de conservação e recuperação do 

santuário do cabo Espichel; h) Prática de actividades de animação ambiental, nas modalidades de passeios a pé, a cavalo e de bicicleta, percursos pedestres 

interpretativos, pedestrianismo, montanhismo, orientação, pára-pente, espeleologia, escalada e asa-delta sem motor, nos termos do artigo 32.º do Regulamento do 

POPNA 2005; i) Actividade de pastorícia; j) Limpeza de áreas florestais, matos ou matagais; k) Limpeza de matos em áreas de pastagem; l) Conversão de matos em 

prados ou em terrenos de cultura arvense; m) Vigilância e fiscalização. 

Áreas non 

aedificandi 
Sim  As áreas de protecção parcial do tipo II constituem espaços non aedificandi, como se pode observar no quadro acima. 

Índice de 

construção 
0 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas de 

protecção 

complementar do 

tipo I 

ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

As áreas de protecção complementar do tipo I integram os espaços de enquadramento e de uso mais intensivo do solo, onde se pretende compatibilizar a 

intervenção humana e o desenvolvimento social e económico local com os valores naturais e paisagísticos e os objectivos de conservação da natureza. 

São áreas que podem exibir a presença de habitats ou de espécies da fauna e flora constantes dos anexos da Directiva n.º 92/43/CEE (directiva habitat), cuja 

ocorrência e viabilidade se encontra associada às actividades tradicionais nestas áreas, bem com os solos com aptidão para a vitivinicultura ou integrados na RAN 

ou na REN. 

Constituem objectivos prioritários das áreas de protecção complementar o tipo I:  

a) A promoção das actividades rurais tradicionais que proporcionem habitats importantes no seu conjunto para a conservação da natureza, a biodiversidade e a 

paisagem e onde a estrutura e as componentes da paisagem devem ser mantidas ou valorizadas; b) A aplicação de medidas de gestão que promovam o uso 

sustentável dos recursos, garantindo o desenvolvimento sócio-económico local; c) A valorização e a compatibilização das actividades tradicionais, nomeadamente 

de natureza agrícola, pastoril ou florestal, que constituam o suporte dos valores de natureza biológica, geológica e paisagística; d) A promoção de programas e 

actividades de animação e sensibilização ambiental e de turismo de natureza; e) O amortecimento dos impactes necessários à protecção das áreas sujeitas a níveis 

superiores de protecção. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

Nestas áreas apenas se permite, sujeito a autorização da comissão directiva do PNA obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração e 

conservação quando associadas às seguintes actividades: 

 a) Agrícola ou pastorícia; b) Turismo da natureza. 

As obras de construção referidas anteriormente, de apoio à actividade, de turismo ou de habitação, ficam sujeitas aos seguintes condicionamentos: 

a) As novas edificações devem ser do tipo de construções ligeiras e integrar-se na envolvente natural e construída em compatibilidade com os valores paisagísticos, 

ecológicos e culturais em presença; b) As actividades agrícola ou de pastorícia, com as respectivas construções de apoio, e a actividade de turismo da natureza 

devem ser justificadas e viabilizadas por projectos específicos, considerados economicamente viáveis pelas entidades com competência na matéria; c) Admite-se a 

construção de um edifício para uso residencial do proprietário, ou do responsável pela actividade económica, por cada propriedade; d) O abandono da actividade 

económica obriga à remoção de todas as construções autorizadas e à reposição da situação anterior; e) O abastecimento de energia eléctrica, caso não exista rede 

pública, deve ser assegurado por sistema autónomo ou ser subterrâneo; f) A instalação de linhas de telecomunicações deve ser subterrânea; g) Cada propriedade 

deve assegurar um sistema autónomo de combate a incêndios, nomeadamente com a implementação de bocas-de-incêndio, de acordo com projecto da 

especialidade aprovado pelas entidades com competência na matéria; h) Cada proprietário deve salvaguardar a aplicação das medidas de redução do risco de 

incêndio, de forma a assegurar a protecção aos aglomerados populacionais, às edificações isoladas e aos parques industriais, previstos no DL n.º 156/2004, de 30 

de Junho. 

 As edificações referidas anteriormente ficam sujeitas aos seguintes parâmetros: a) Nas parcelas de terreno já existentes à data da entrada em vigor do presente 

Regulamento ou resultantes de emparcelamento posterior a esta data: i) Área mínima da parcela edificável—10 ha; ii) Área bruta de construção máxima: Edifício 

residencial—200 m
2
, Projectos de turismo de natureza—500 m

2
; iii) Índice de construção—0,0025; (…); b) Nas parcelas resultantes de fraccionamento posterior à 

data da entrada em vigor do presente Regulamento: vii) Área mínima da parcela edificável—20 ha; viii) Área bruta de construção máxima: Edifício residencial—200 

m
2
, Projectos de turismo de natureza—500 m

2
; ix) Índice de construção—0,0015; (…). Quando se trate de obras de reconstrução, ampliação, alteração ou 

conservação as construções preexistentes são contabilizadas para o cálculo dos parâmetros referidos anteriormente.  

Os proprietários de construções com uso residencial já existentes devem assegurar, no prazo máximo de 18 meses após a entrada em vigor deste Regulamento, um 

sistema autónomo de combate a incêndios, nos termos definidos no Regulamento do POPNA 2005. No caso de não existir localização alternativa fora da área 

protegida é permitida a construção de infra-estruturas viárias prevista no Plano Rodoviário Nacional 2000, sujeita a avaliação de impacte ambiental. É permitida a 

conservação das infra-estruturas rodoviárias existentes. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Visto que, como se pode observar no quadro acima e pelo índice de construção é permitido construir- 

Índice de 

construção 

0,0015 ou 

0,0025 

As edificações referidas anteriormente ficam sujeitas aos seguintes parâmetros: a) Nas parcelas de terreno já existentes à data da entrada em vigor do presente 

Regulamento ou resultantes de emparcelamento posterior a esta data: (…) iii) Índice de construção—0,0025; (…); b) Nas parcelas resultantes de fraccionamento 

posterior à data da entrada em vigor do Regulamento: (…) ix) Índice de construção—0,0015; (…). 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Áreas de 

protecção 

complementar do 

tipo II 

ARMB 

Sensibilidade 

ecológica 

Moderada 

baixa 

As áreas de protecção complementar do tipo II compreendem espaços de médio valor natural e paisagístico, nos quais se verificam utilizações mais 

intensivas do solo, exercendo funções de enquadramento e de tampão. No PNA estas áreas correspondem a vales agrícolas e a espaços envolventes dos 

aglomerados rurais.  

Constituem objectivos prioritários das áreas de protecção complementar do tipo II: 

a) A manutenção e compatibilização das actividades tradicionais, nomeadamente de natureza agrícola, agro-silvo-pastoril, florestal ou de exploração de outros 

recursos, que constituam o suporte dos valores de natureza biológica, geológica e paisagística a preservar; 

b) O fomento de acções de sensibilização e valorização ambiental, bem como de desenvolvimento local, designadamente actividades de turismo de natureza, 

recreativas e desportivas. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

baixas 

Nestas áreas apenas se permite, sujeito a autorização da comissão directiva do PNA, obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração e 

conservação, quando associadas às seguintes actividades: 

a) Agrícola ou pastorícia; b) Turismo da natureza. 

As obras de construção referidas no número anterior, de apoio à actividade, de turismo ou de habitação, ficam sujeitas aos seguintes condicionamentos: 

a) As novas edificações devem integrar-se na envolvente natural e construída em compatibilidade com os valores paisagísticos, ecológicos e culturais em presença; 

b) As actividades agrícola ou de pastorícia, com as respectivas construções de apoio, e a actividade de turismo da natureza devem ser justificadas e viabilizadas por 

projectos específicos, considerados economicamente viáveis pelas entidades com competência na matéria; c) Admite-se a construção de um edifício para uso 

residencial do proprietário, ou do responsável pela actividade económica, por cada propriedade; d) O abastecimento de energia eléctrica, caso não exista rede 

pública, deve ser assegurado por sistema autónomo ou ser subterrâneo; e) A instalação de linhas de telecomunicações deve ser subterrânea; f) Cada proprietário 

deve salvaguardar a aplicação das medidas de redução do risco de incêndio, de forma a assegurar a protecção aos aglomerados populacionais, às edificações 

isoladas e aos parques industriais, previstos no DL n.º 156/2004, de 30 de Junho; g) Cada propriedade deve assegurar um sistema autónomo de combate a 

incêndios, nomeadamente com a implementação de bocas-de-incêndio, de acordo com projecto da especialidade aprovado pelas entidades com competência na 

matéria. 

 As edificações referidas anteriormente ficam sujeitas aos seguintes parâmetros: a) Nas parcelas de terreno já existentes à data da entrada em vigor do presente 

Regulamento ou resultantes de emparcelamento posterior a esta data: i) Área mínima da parcela edificável—5 ha; ii) Área bruta de construção máxima: Edifício 

residencial—250 m
2
, Projectos de turismo de natureza—1000 m

2
; iii) Índice de construção—0,004;(…); b) Nas parcelas resultantes de fraccionamento posterior à 

data da entrada em vigor do Regulamento do POPNA 2005: vii) Área mínima da parcela edificável—10 ha; viii) Área bruta de construção máxima: Edifício 

residencial—250 m
2
; Projectos de turismo de natureza—1000 m

2
; ix) Índice de construção—0,003;(…).  

Quando se trate de obras de reconstrução, ampliação, alteração ou conservação as construções preexistentes são contabilizadas para o cálculo dos parâmetros 

referidos anteriormente. Os proprietários de construções com uso residencial já existentes devem assegurar, no prazo máximo de 18 meses após a entrada em vigor 

deste Regulamento, um sistema autónomo de combate a incêndios, nos termos definidos no Regulamento do POPNA 2005. 

Nestas áreas admite-se actividade cinegética, sem prejuízo do disposto nos artigos 8.º e 9.º e nos termos do disposto no artigo 28.º do Regulamento do POPNA 

2005.  

Nestas áreas é permitida a ampliação de empreendimentos turísticos existentes e em funcionamento até 15% da área de construção existente, não podendo 

implicar aumento de cércea.  

No caso de não existir localização alternativa fora da área protegida é permitida a construção de infra-estruturas viárias prevista no Plano Rodoviário Nacional 2000, 

sujeita a avaliação de impacte ambiental. É permitida a conservação de infra-estruturas rodoviárias existentes. 

Áreas non 

aedificandi 
Não Visto que, como se pode observar no quadro acima e pelo índice de construção é permitido construir- 

Índice de 

construção 

0,003 ou 

0,004 

As edificações referidas anteriormente ficam sujeitas aos seguintes parâmetros: a) Nas parcelas de terreno já existentes à data da entrada em vigor do presente 

Regulamento ou resultantes de emparcelamento posterior a esta data: (…) iii) Índice de construção—0,004;(…); b) Nas parcelas resultantes de fraccionamento 

posterior à data da entrada em vigor do Regulamento do POPNA 2005: (...) ix) Índice de construção—0,003;(…). 
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Classes de 

espaço 
Categorias Justificação 

Perímetros 

urbanos, com 

excepção do 

Portinho da 

Arrábida 

ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Baixa 

As áreas não abrangidas pelo regime de protecção são todas aquelas que não são abrangidas pelos estatutos de protecção definidos no capítulo II do 

Regulamento do POPNA 2005, sem prejuízo da demais legislação em vigor.  

Estas áreas estão assinaladas na planta de síntese e incluem os perímetros urbanos, com excepção do Portinho da Arrábida. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Médias 

Os solos urbanos identificados na planta de síntese como perímetros urbanos devem ser submetidos a planos de urbanização ou de pormenor, dependentes de 

parecer vinculativo da comissão directiva do Parque Natural dentro de um prazo máximo de 18 meses contados a partir da data da entrada em vigor do POPNA 

2005. 

 

Áreas non 

aedificandi 
Não 

 

Índice de 

construção 
Indefinido 

 

Áreas de 

indústria 

extractiva e as 

áreas de 

indústria 

cimenteira. 

ARBN 

Sensibilidade 

ecológica 
Baixa 

As áreas não abrangidas pelo regime de protecção são todas aquelas que não são abrangidas pelos estatutos de protecção definidos no capítulo II do Regulamento 

do POPNA 2005, sem prejuízo da demais legislação em vigor.  

Estas áreas estão assinaladas na planta de síntese e incluem, as áreas de indústria extractiva e as áreas de indústria cimenteira. 

Proibições e 

restrições ao 

uso dos solos 

Baixas 
Uma vez caducada ou revogada a licença de exploração, ou no caso de encerramento de uma pedreira, após o cumprimento do respectivo plano ambiental e de 

recuperação paisagística, as áreas anteriormente afectas a este uso serão integradas nas áreas de protecção parcial do tipo I ou do tipo II. 

Áreas non 

aedificandi 
Não 

 

Índice de 

construção 
Indefinido 
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Tabela 27 – Estado de execução do POOC Alcobaça-Mafra 

Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
Arribas 

Alcobaça 
Arriba Sul de S. 

Martinho 
Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 

estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 
0% 

 

Intervenções em 
Arribas 

Alcobaça 
Troço Vale 

Furado/Águas 
Luxosas 

Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 
estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 

0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Alcobaça 
Arribas junto a de 
Água de Madeiros 

Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 
estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 

0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Alcobaça 
Arribas junto ao 
aglomerado de 
Pedra do Ouro 

Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 
estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 

5% 
Termos de 

referência em 
elaboração 

Intervenções em 
Arribas 

Alcobaça 
Escarpa NW de S. 
Martinho do Porto 

Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 
estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 

0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Alcobaça 
Arribas junto a de 
Água de Madeiros 

Implementação da solução preconizada em estudo 
geotécnico 

0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Alcobaça 
Arribas junto ao 
aglomerado de 
Pedra do Ouro 

Na área da praia deverá proceder-se a melhorias nas 
escadarias sobre a face da arriba. Deverá construir-se um 

acesso pedonal em estrutura ligeira, entre a área do 
estacionamento e o acesso pedonal misto. A intervenção 

necessária a norte deverá garantir a integridade da arriba e a 
segurança dos utentes, ficando o seu projecto dependente de 
uma nota técnica sobre a estabilidade do acesso e da arriba. 

Relocalização do estacionamento. 

5% 
Termos de 

referência em 
elaboração 

Intervenções em 
Arribas 

Alcobaça 
Arribas junto ao 
aglomerado de 
Pedra do Ouro 

Realização de intervenções ligeiras. 80% 
Intervenções 

estão em curso 

Intervenções em 
Arribas 

Alcobaça 
Escarpa NW de S. 
Martinho do Porto 

Implementação da solução preconizada em estudo 
geotécnico 

0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Alcobaça 
Aglomerado 
Urbano Vale 

Furado 

Estudo geotécnico para medir a capacidade carga das arribas 
e recuperar as arribas 

0% 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
Arribas 

Alcobaça 
Aglomerado 
Urbano Vale 

Furado 

Construções nas faixas de risco associado a arribas, realojar 
pessoas fora dali. 

0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Alcobaça Praia da Légua 
Criar barreiras naturais à criação de acessos pedonais 

desordenados, de forma a preservar as arribas 
60% 

Concurso da obra 
em lançamento 

Intervenções em 
Arribas 

Nazaré 
Troço Nazaré/Pico 

do Facho 
Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 

estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 
0% 

 

Intervenções em 
Arribas 

Nazaré 
Escarpa do sítio 

da Nazaré 
Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 

estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 
50% 

Projecto 
concluído 

Intervenções em 
Arribas 

Nazaré 
Escarpa do sítio 

da Nazaré 
Implementação da solução preconizada em estudo 

geotécnico 
50% 

Projecto 
concluído 

Intervenções em 
Arribas 

Nazaré 
Poente do Sítio da 
Nazaré e a Praia 

do Norte 

Consolidar as vias de acesso desordenadas sobre as arribas 
e reconverter alguns destes acessos através da 

implementação de barreiras de vegetação natural. 
0% 

Termos de 
referência a 

elaborar 

Intervenções em 
Arribas 

Óbidos Rocha do Gronho 
Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 

estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 
0% 

 

Intervenções em 
Arribas 

Óbidos Rocha do Gronho 
Realização de intervenções ligeiras de modo a minimizar o 
risco da possível instabilidade criada por desmoronamentos 

recentes 
0% 

 

Intervenções em 
Arribas 

Óbidos 
Bom Sucesso- 

Rocha do Gronho 

Interditar os acesos anárquicos sobre as arribas, através da 
implementação de barreiras de vegetação natural de espécies 

naturais endógenas. 
0% 

 

Intervenções em 
Arribas 

Óbidos 
Praia do Bom 

Sucesso 

Implementar vegetação natural por forma impedir a 
proliferação de acessos sobre a arriba. Fechar o acesso viário 

sobre a arriba. 
0% 

 

Intervenções em 
Arribas 

Óbidos 
Praia do Rei do 

Cortiço 

Implementar barreiras físicas do tipo sebes ou paliçadas de 
fora a delimitar o acesso viário sobre as arribas e impedir 

abertura de novos acessos 
30% 

Projecto em 
desenvolvimento 

Intervenções em 
Arribas 

Óbidos 
Bom Sucesso- 

Rocha do Gronho 
Interditar os acessos anárquicos sobre as arribas através da 

implementação de barreiras de vegetação natural 
0% 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
Arribas 

Peniche Bairro do Visconde 
Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 

estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 
25% 

O estudo 
geológico está 

elaborado 

Intervenções em 
Arribas 

Peniche 
Praia da 

Consolação 
Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 

estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 
60% 

Concurso da obra 
em lançamento 

Intervenções em 
Arribas 

Peniche 
Praia de São 
Bernardino 

Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 
estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 

20% 

Em curso o 
ajuste directo 

para 
reformulação do 

projecto 

Intervenções em 
Arribas 

Peniche Bairro do Visconde 
Implementação da solução preconizada em estudo 
geotécnico (intervenção ligeira para minorar riscos) 

0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Peniche 
Praia da 

Consolação 
Implementação da solução preconizada em estudo 

geotécnico 
60% 

Concurso da obra 
em lançamento  

Intervenções em 
Arribas 

Peniche 
Praia de São 
Bernardino 

Implementação da solução preconizada em estudo 
geotécnico 

20% 

Em curso o 
ajuste directo 

para 
reformulação do 

projecto 

Intervenções em 
Arribas 

Peniche 
Praia de São 
Bernardino 

O estacionamento deverá ser redelimitado, pelo limite da área 
de risco máximo, embora o seu dimensionamento possa 

sofrer alterações após a realização do estudo/intervenção 
geotécnica previstos. No sentido de impedir o 

estabelecimento de caminhos sobre as arribas, deverão 
implementar-se barreiras de vegetação natural, nas áreas de 

possível acessibilidade. 

0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Lourinhã 
Arribas junto ao 

forte do Paimogo 
Estudo geotécnico (evolução das arribas 

/estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 
0% 

 

Intervenções em 
Arribas 

Lourinhã 
Arribas em Porto 

das Barcas e 
Ponta da Corva 

Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 
estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 

0% 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
Arribas 

Lourinhã 
Arribas em Porto 

Dinheiro 
Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 

estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 
5% 

Termos de 
referência em 

elaboração 

Intervenções em 
Arribas 

Lourinhã 
Arribas junto ao 

forte do Paimogo 
Realização de intervenções estudadas 0% 

 

Intervenções em 
Arribas 

Lourinhã 
Arribas da Praia 
da Areia Branca 

Implementação da solução preconizada nos estudos 
promovidos pelo INAG 

70% 
Lançamento da 

empreitada 

Intervenções em 
Arribas 

Lourinhã 
Arribas em Porto 

das Barcas e 
Ponta da Corva 

Realização de intervenções ligeiras  0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Lourinhã 
Arribas de Porto 

Dinheiro 
Realização de intervenções ligeiras 5% 

Termos de 
referência em 

elaboração 

Intervenções em 
Arribas 

Lourinhã Praia da Peralta 

A via de acesso deverá ser regularizada e o estacionamento 
deverá ser regularizado e delimitado com vegetação natural 

de modo a não permitir a dispersão dos utentes e 
consequente degradação das arribas. Os acessos deverão 

garantir a drenagem natural do terreno. 

30% 
Projecto em 

desenvolvimento 

Intervenções em 
Arribas 

Lourinhã 
Praia de Porto 

Dinheiro 

Prever o estacionamento no sopé da arriba, cuja realização 
ficará dependente do parecer de estudo geotécnico a realizar. 

Regularização do acesso viário, adaptação do 
estacionamento existente que um parte deste está na faixa de 

risco ao sopé da arriba e criação de uma área regularizada, 
implementação de um acesso pedonal à praia e a realização 
de obras de conservação e arranjo na escadaria existente. As 

novas construções deverão ser amovíveis 

5% 
Termos de 

referência em 
elaboração 

Intervenções em 
Arribas 

Torres 
Vedras 

Arribas de Porto 
Novo 

Estudo geotécnico para pormenorizar a área de risco da 
arriba norte. Projecto e implementação de intervenção ligeira 

(drenagem de crista, etc.) para minorar esse risco. 
10% 

Caderno de 
encargos pronto 

para lançar 
projecto 

Intervenções em 
Arribas 

Torres 
Vedras 

Arribas de Santa 
Cruz 

Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 
estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 

100% 
Estudo 

geotécnico 
concluído 



O impacte e eficácia do ordenamento costeiro em Áreas Protegidas Litorais. 

 

133 

 

Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
Arribas 

Torres 
Vedras 

Arribas da Praia 
Azul 

Estudo geotécnico (evolução das 
arribas/estabilidade/situações de risco/de 

estabilização/projecto/etc.) 
0% 

 

Intervenções em 
Arribas 

Torres 
Vedras 

Arribas da Assenta 
Estudo geotécnico (evolução das 

arribas/estabilidade/situações de risco/de 
estabilização/projecto/etc.) 

0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Torres 
Vedras 

Arribas de Santa 
Cruz 

Implementação da solução preconizada em estudo 
geotécnico 

100% 
Intervenções e 

obras concluídas 

Intervenções em 
Arribas 

Torres 
Vedras 

Arribas da Praia 
Azul 

Implementação da solução preconizada em estudo 
geotécnico 

0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Torres 
Vedras 

Arribas da Assenta Realização de intervenções ligeiras 0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Torres 
Vedras 

Área 
compreendida 

entre Porto Novo e 
Santa Rita 

A reconversão urbanística, das ocupações urbanas em faixas 
de risco em termos de relocalização e de situações de uso 

indevido do DH. Recuperação do Sistema dunar, nas praias 
de Santa Rita/Porto Novo. Melhoramento das instalações de 

apoio à pesca a relocalizar na praia de Porto Novo. 
Monotorização da faixa de risco adjacente à área de 

desenvolvimento turístico assegurando que se mantenha 
liberta de construções 

30% 
Projecto em 

desenvolvimento 

Intervenções em 
Arribas 

Torres 
Vedras 

Praia de Santa 
Helena 

Proceder a obras de requalificação do passeio pedonal 
existente no sopé da arriba, e nas escadas de acesso à praia. 

Interditar o estacionamento na faixa de risco adjacente à 
crista da arriba, localizada na área urbana 

100% 
Intervenção e 

obras concluídas 

Intervenções em 
Arribas 

Torres 
Vedras 

Praia da 
Varandinha 

Construir área de estacionamento devidamente delimitada, 
pelo limite da faixa de risco à crista da arriba. Implementação 

de passadiços e escadas, na face da arriba, que 
estabelecem, a ligação entre a área de estacionamento 
proposta e o areal. Esta obra vai ajudar a fixar a arriba, 

aumentando a segurança dos utentes. Proceder à demolição 
da obra embargada. 

0% 
Praia sem 

condições para 
uso balnear 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
Arribas 

Torres 
Vedras 

Praia Azul 

Implementar áreas de estacionamentos, junto às entradas da 
praia, delimitada por sebes de vegetação, madeira ou canas. 
Proceder à demolição das construções existentes no sopé da 

arriba, devido a estarem em risco. Criar passadiços, a 
estabelecerem a ligação entre o estacionamento e o núcleo 

de funções e serviços da praia. 

10% 

Termos de 
referência 

concluídos e 
abertura de 
concurso.  

Intervenções em 
Arribas 

Torres 
Vedras 

Praia de Porto 
Novo 

Demolir os barracões existentes, na face da arriba sul e os 
edifícios sem licença de utilização do DH. Ordenar e delimitar 
duas balsas de estacionamento. Condicionar a circulação de 

automóveis na frente da praia. 

30% 
Projecto em 

desenvolvimento 

Intervenções em 
Arribas 

Mafra 
Arribas junto à 

praia de porto da 
Calada 

Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 
estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 

100% 
Concurso para 

obra em 
lançamento 

Intervenções em 
Arribas 

Mafra 
Arribas a Norte da 

praia de S. 
Lourenço 

Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 
estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 

0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Mafra 
Arribas adjacentes 
à praia do Algodio 

Estudo geotécnico (evolução das arribas/ 
estabilidade/situações de risco/de estabilização/projecto/etc.) 

100% 
Estudo 

geotécnico 
concluído 

Intervenções em 
Arribas 

Mafra 
Arribas junto à 

praia de porto da 
Calada 

Realização de intervenções ligeiras (...) e melhoramento das 
condições de segurança de utilização do acesso 

60% 
Concurso da obra 
em lançamento 

Intervenções em 
Arribas 

Mafra 
Arribas a Norte da 

praia de S. 
Lourenço 

Implementação da solução preconizada em estudo 
geotécnico 

0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Mafra 
Arribas adjacentes 
à praia do Algodio 

Implementação da solução preconizada em estudo 
geotécnico 

100% 
Intervenções e 

obras concluídas 

Intervenções em 
Arribas 

Mafra 
Arribas da Praia 

da Baleia/Sul 
Implementação da solução preconizada nos estudos em 

curso para arriba 
0% 

 

Intervenções em 
Arribas 

Mafra 
Aglomerado 

Urbano de Mina 
Diminuir a carga de construção nas zonas de arriba 0% 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
Arribas 

Mafra 
Envolvente à praia 

de S. Lourenço  

A implementação de medidas que visem interditar a abertura 
de acessos nas arribas, nomeadamente através da 
implementação de barreiras de vegetação naturais; 

Ordenamento da zona de edificações existentes a norte da 
praia, no topo da arriba, que se encontrem na faixa de risco e 

sujeitas a regime da REN 

0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Mafra 
Evolvente à praia 
de S. Lourenço 

Interditar a abertura de acessos nas arribas através da 
implementação de barreiras vegetais naturais. Ordenamento 
da zona de edificações a norte da praia, no topo da arriba, 

que se encontra na faixa de risco. 

0% 
 

Intervenções em 
Arribas 

Mafra 
Praia de S. 
Sebastião 

Redelimitar o estacionamento pelo limite da faixa de risco à 
crista da arriba, e garantir que permite boas condições de 

drenagem. O dimensionamento do estacionamento, deverá 
prever-se não só para a capacidade de utilização da praia, 
como também para as praias adjacentes. Realizar obras de 
conservação ao nível das escadarias e rampa de acesso às 

praias existentes na face da arriba. 

0% 

Impossível de 

implementar 

tendo em conta 

as condições de 

segurança da 

praia 

Intervenções em 
Arribas 

Mafra 
Praia do Algodio/ 

Norte 

Proceder a obras de conservação nas escadarias de acesso 
à praia e na cia de acesso. Em que a via de acesso localiza-

se no sopé da arriba e encontra-se em mau estado de 
conservação. 

0%   

Intervenções em 
Arribas 

Mafra 
Praia de Porto da 

Calada 

Regularizar o último troço da estrada, que deverá ser 
condicionado, pois o acesso viário localiza-se na face da 

arriba, encontrando-se sujeito a derrocadas. 
10% 

Termos de 
referência 

concluídos e 
abertura de 
concurso.  

Protecção/recuperação 
dunar 

Alcobaça 
Praia de São 

Martinho do Porto 
Valorização e estabilização da área dunar que se estende da 

praia até à Foz do rio Tornada 
80% 

Intervenção e 
obras em curso 

Protecção/recuperação 
dunar 

Nazaré Foz do Alcoa Recuperação/Estabilização/protecção dunar 
Sem 

dados
6
  

                                                           
6
 Não foi tido em conta aquando o cálculo das médias das percentagens de execução do POOC. 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Protecção/recuperação 
dunar 

Caldas da 
Rainha 

Foz do rio Tornada Recuperação/Estabilização/protecção dunar 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Óbidos 
Praia do Bom 

Sucesso 
Implementar vegetação natural por forma impedir a 

proliferação de acessos sobre as dunas. 
0% 

 

Protecção/recuperação 
dunar 

Óbidos 
Bom Sucesso- 

Rocha do Gronho 

Interditar os acesos anárquicos sobre dunas através da 
implementação de barreiras de vegetação natural de espécies 

naturais endógenas. 
0% 

 

Protecção/recuperação 
dunar 

Óbidos 
Bom Sucesso- 

Rocha do Gronho 
Interditar os acessos anárquicos sobre as dunas através da 

implementação de barreiras de vegetação natural 
0% 

 

Protecção/recuperação 
dunar 

Peniche 
Praia do Baleal ou 

Sul 

Prever a criação de estacionamento regularizado, adequado 
ao índice previsto pela capacidade de utilização da praia, e 

delimitá-lo com barreiras físicas, de forma a impedir a 
degradação das dunas.  

5% 
Termos de 

referência em 
elaboração 

Protecção/recuperação 
dunar 

Peniche 
Praia do Baleal 

Parque de 
Campismo 

Criar um acesso pedonal misto sobreelevado, por forma a 
preservar e salvaguardar o sistema dunar. 

30% 
Projecto em 

desenvolvimento 

Protecção/recuperação 
dunar 

Peniche 
Praia da Cova da 

Alfarroba 

Criar um acesso pedonal misto sobreelevado em estrutura 
ligeira, preferencialmente madeira. Este passadiço deverá ser 

devidamente delimitado de forma a não facilitar o 
aparecimento de acessos pedonais sobre as dunas (…). 

30% 
Projecto em 

desenvolvimento 

Protecção/recuperação 
dunar 

Peniche 
Praia de Peniche 

de Cima 

Construção de passadiços em madeira sobreelevados, até à 
área de praia, para evitar o aparecimento de percursos 

pedonais sobre a duna que provoquem a sua degradação  
30% 

Projecto em 
desenvolvimento 

Protecção/recuperação 
dunar 

Peniche 
Praia do 

Medão/Supertubos 

Delimitação do acesso viário com barreiras físicas. 
Reordenamento do estacionamento, o pavimento deverá ser 
do tipo regularizado, delimitado por barreiras de vegetação 
natural de forma a evitar a degradação do sistema dunar. 

70% 

Projecto 
concluído e 

Lançamento da 
empreitada 

Protecção/recuperação 
dunar 

Peniche 
Praia da 

Consolação Norte 
Implementar um acesso pedonal, em passadiço sobreelevado 

de madeira, de forma a evitar a degradação das dunas. 
70% 

Projecto 
concluído e 

lançamento da 
empreitada 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Protecção/recuperação 
dunar 

Peniche 
Praia da 

Consolação 

Acções de consolidação e protecção na área de ante-praia 
através da sua delimitação por maciços de vegetação por 

forma impedir a sua degradação.  
70% 

Lançamento da 
empreitada 

Protecção/recuperação 
dunar 

Peniche Praia do Baleal Sul Monotorização da evolução da praia 30% 
Projecto em 

desenvolvimento 

Protecção/recuperação 
dunar 

Peniche 
Troço dunar 

Baleal-Peniche de 
Cima 

Recuperação/Estabilização/protecção dunar 30% 
Projecto em 

desenvolvimento 

Protecção/recuperação 
dunar 

Lourinhã Praia da Areia Sul 

Criação de duas áreas de estacionamento regularizadas, 
ordenadas e delimitadas de forma a evitar o estacionamento 

desordenado sobre as dunas. Vedação dos sistemas dunares 
mais sensíveis. Construção de acessos em estrutura ligeira, 
sobreelevados, que permitam a ligação directa às colonias 
balneares, evitando assim a degradação do sistema dunar. 

8% 
 Termos de 
referência 
elaborados 

Protecção/recuperação 
dunar 

Torres 
Vedras 

Praia de Santa 
Rita Norte 

Criação de bolsa de estacionamento por forma a evitar a 
dispersão da ocupação automóvel. Implementação de 

acessos viários entre a Praia de Santa Rita Norte e Santa 
Rita Sul. Este acesso deverá ser regularizado, perfeitamente 
delimitado e permeável, permitindo deste modo a drenagem 

natural das águas e minimizando o impacto no sistema dunar. 
Com a implementação desta via e da bolsa de 

estacionamento criam-se condições para travar o avanço 
sobre a duna, e para a recuperação do sistema dunar. Os 
acessos pedonais deverão processar-se em passadiços 

sobreelevados de madeira, estabelecendo as ligações entre o 
estacionamento e o areal. Averiguação da legalidade das 
construções existentes a norte, caso estas sejam ilegais 

proceder à sua demolição e fecho de acessos, de modo a 
devolver ao local as suas condições naturais, caso contrário 

avançar com outras medidas com o mesmo objectivo. 

30% 
Projecto em 

desenvolvimento 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Protecção/recuperação 
dunar 

Torres 
Vedras 

Praia de Santa 
Rita Sul 

Construção de passadiço sobreelevado em madeira, a 
estabelecer o acesso entre a praia e o estacionamento de 

modo a preservar as dunas. Implementar arranjo 
complementar, em plataforma de madeira, junto ao 

estacionamento, com mobiliários integrados. Este deverá ser 
delimitado com sebes de vegetação de modo a proteger as 

dunas. 

30% 
Projecto em 

desenvolvimento 

Protecção/recuperação 
dunar 

Torres 
Vedras 

Praia Azul 
Criar passadiços, a estabelecerem a ligação entre o 

estacionamento e o núcleo de funções e serviços da praia. 
10% 

Termos de 
referência 

concluídos e 
abertura de 
concurso.  

Protecção/recuperação 
dunar 

Mafra 
Praia de São 

Lourenço 

Salvaguardar a área de duna, através da implementação de 
sebes de vegetação ou outras barreiras físicas, a delimitarem 

a área de estacionamento, a redimensionar. Implementar 
passadiços sobreelevados, sobre o sistema dunar, a 

estabelecerem a ligação entre o estacionamento e areal. 
Deverá também proceder a obras de melhoramento das 

escadarias a norte da praia e à demolição da construção que 
se encontre perto desta. 

0% 
Termos de 
referência a 

elaborar 

Protecção/recuperação 
dunar 

Mafra 
Areal da Praia da 

Baleia 

Realização de estudo da evolução e estabilidade da praia, 
incluindo projecto para a sua recuperação, focando a 

relevância das actuais estruturas do porto da Ericeira e 
impacto de intervenções futuras, e a eventual reparação do 

esporão no limite sul da praia. 

0% 
 

Intervenções em 
portinhos e rampas 

Lourinhã 
Porto das Barcas-
Ponta da Corva 

Intervenção em Portinhos construção de pequenas 
arrecadações de aprestos para os pescadores locais e 

melhoramento da rampa. 
50% 

Projecto 
concluído 

Intervenções em 
portinhos e rampas 

Lourinhã 
Porto das Barcas-
Ponta da Corva 

A localização do núcleo de pesca, o melhoramento da rampa 
e a instalação de apoios na área junto da Corva. 

50% 
Projecto 

concluído 

Intervenções em 
portinhos e rampas 

Lourinhã 
Junto ao núcleo 

piscatório do Porto 
das Barcas 

Construção de pequenas arrecadações de aprestos para os 
pescadores locais. 

50% 
Projecto 

concluído 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
portinhos e rampas 

Lourinhã 
Aglomerado 

urbano de Porto 
Dinheiro 

Arranjo da área dedicada ao núcleo de pesca, com a 
pavimentação em betão da área sobreelevada a sul da rampa 
para o estacionamento das embarcações, construção de 10 
novas arrecadações de aprestos, e regularização do espaço 

restante para o estacionamento automóvel. 

5% 
Termos de 

referência em 
elaboração  

Intervenções em 
portinhos e rampas 

Torres 
Vedras 

Praia da Assenta 

No que respeita ao porto de pesca, prevê-se a demolição das 
construções existentes, com excepção do edifício do guincho 
e da antiga lota. São propostas várias instalações piscatórias, 
que servirão para os arrumos de material. Propõe-se também 
que a antiga lota seja aproveitada para a futura sede do clube 
de pesca local. O acesso viário deverá ser regularizado, com 
o material apropriado às dificuldades deste acesso e ao tipo 

de veículos que o utilizam. É necessário proceder à 
averiguação da situação legal das estruturas existentes. 

0% 
 

Intervenções em 
portinhos e rampas 

Torres 
Vedras 

Núcleo piscatório 
de Porto Novo 

Construção de 15 arrecadações de aprestos. 0% 
 

Intervenções em 
portinhos e rampas 

Torres 
Vedras 

Praia da Assenta 
Reparação da rampa varadouro e construção de 

arrecadações para aprestos 
0% 
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Tabela 28 – Estado de execução do POOC Sinta-Sado 

Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
arribas 

Sintra 
Praia de São 

Julião 

Condicionamento de acesso a sul da bolsa de 
estacionamento na antepraia. Condicionamento do acesso a 

veículos todo-o-terreno em zonas fragilizadas/degradadas 
0% 

 

Intervenções em 
arribas 

Sintra 
Praia de São 

Julião 
Acesso Viário-Manutenção dos acessos existentes. 100% 

Obras e 
intervenções 
executadas 

Intervenções em 
arribas 

Sintra 
Praia de São 

Julião 

Criação de bolsas de estacionamento para um total de 557 
veículos, envolvendo a afectação de áreas actualmente com 

estacionamento informal a bolsas de estacionamento 
reordenadas e valorizadas. 

100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Intervenções em 
arribas 

Sintra 
Praia de São 

Julião 

Recuo de equipamento para Nascente do Parque de 
estacionamento e acumulando funções de apoio. 

Remodelação da estrutura existente a Sul do acesso, 
englobando funções de Apoio de Praia. Demolição de 

construção na vertente norte da praia. 

0% 
 

Intervenções em 
arribas 

Sintra 
Praia de São 

Julião 

Estudo geotécnico de pormenor (análise pormenorizada das 
condições de estabilidade da edificação, do parque de 

estacionamento e da estrada nas arribas) 
60% 

Está em 
elaboração um 
estudo sobre o 

risco associado à 
evolução das 

arribas. 

Intervenções em 
arribas 

Sintra Praia da Vigia 

Instabilidade da arriba deduz-se que o parque de 
estacionamento está localizado em zona de risco, que pode 
ser minimizado pelo recuo, para o interior, do limite oeste do 

parque, para uma distância mínima à crista da arriba 
correspondente a metade da altura da arriba no local. 

60% 

Está em 
elaboração um 
estudo sobre o 

risco associado à 
evolução das 

arribas. 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
arribas 

Sintra Praia da Vigia 

A grande instabilidade destas arribas leva a desaconselhar a 

tentativa de construção de estruturas de acesso rígidas. Em 

alternativa, pretendendo-se assegurar acesso à praia, sugere-

se que antes de cada época balnear, seja realizada limpeza e 

regularização do caminho de pé posto , complementadas com 

a instalação de "corrimão" de corda, apoiado em pequenos 

pilares rígidos. 

100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Intervenções em 
arribas 

Sintra Praia do Magoito 

As estruturas existentes junto à crista da arriba, o Forte de 

Magoito, um apoio de praia, dois parques de estacionamento 

e um segmento de estrada encontram-se em zona de risco 

associado à evolução secular das arribas. Em consequência, 

e atendendo ao elevado interesse do local, propõe-se que o 

problema seja analisado em estudo geotécnico de pormenor, 

tendente à identificação das situações de instabilidade 

existentes e ao projecto de soluções de correcção 

adequadas. 

100% 
Estudo 

geotécnico 
concluído 

Intervenções em 
arribas 

Sintra Praia da Aguda 

Arriba com altura da ordem de 50m cobertos no topo por 

duna consolidada. O parque de estacionamento, o apoio de 

praia, acesso pedonal e a estrada estão situados em plena 

faixa de risco associada à evolução das arribas. Apesar de as 

observações realizadas no local não indiciarem risco 

iminente, sugere-se a realização de estudo geotécnico de 

pormenor para avaliar a instabilidade da arriba no local e 

prever o reposicionamento destas estruturas mais para o 

interior, fora da faixa de risco e para estabilizar a arriba. 

100% 
Estudo 

geotécnico 
concluído 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
arribas 

Sintra Azenhas do mar 

Reformulação do estacionamento sobre a arriba, a Sul, a fim 
de ser transformado em prolongamento da área de lazer 

equipada. Proposta de estacionamento adjacente ao acesso 
viário, salvaguardando as questões relacionadas com a 
instabilidade, através de soluções técnicas construtivas 

adequadas 

0% 
 

Intervenções em 
arribas 

Sintra Azenhas do mar 

Núcleo urbano- O limite oeste desta típica localidade está 
situado sobre a crista da arriba, que tem altura máxima da 

ordem de 40m. A manutenção deste lugar de grande 
interesse paisagístico deve passar pela elaboração de um 

estudo geotécnico de pormenor, com caracter de urgência, do 
qual resulte projecto de intervenção com a finalidade de 

assegurar a estabilidade da arriba e das construções 
adjacentes. 

100% 
Estudo 

geotécnico 
concluído 

Intervenções em 
arribas 

Sintra Azenhas do mar 

Manutenção deste lugar de grande interesse paisagístico 
deve passar pela elaboração de um estudo geotécnico de 

pormenor, com caracter de urgência, do qual resulte projecto 
de intervenção com a finalidade de assegurar a estabilidade 
da arriba e das construções adjacentes. A área de estudo 

geotécnico de pormenor deverá abranger a área da arriba a 
sul (miradouro, estacionamento existente e proposto), até á 

zona da Boca do Arcão, com a finalidade de delimitar as 
zonas e/ou blocos instáveis. Sugere-se que a solução de 

tratamento a adoptar se baseie na remoção de estruturas e 
restos de muros e pavimentos do miradouro, situados sobre 

blocos em risco, e reposicionamento dos limites do miradouro 
em zonas estáveis, não ameaçadas por risco eminente de 
derrocada. Junto à entrada da Boca do Arcão deverá ser 
verificada e assegurada se necessário a estabilização da 

arriba. 

100% 
Estudo 

geotécnico 
concluído 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
arribas 

Sintra Praia das Maçãs 

Existem várias construções e um troço de estrada em faixa de 
risco associada à evolução secular das arribas. De acordo 

com as condições geomorfológicas locais recomenda-se que 
este troço litoral seja mantido em observação, de forma a 

despistar a possibilidade de ocorrência de desmoronamentos 
eminentes, e que seja realizado um estudo geotécnico de 

pormenor para estabelecer as medidas de 
correcção/estabilização necessárias para assegurar a 

estabilidade e segurança de utilização da via de comunicação 
e do edificado. Em função do estudo geotécnico, poderá ser 
equacionada a remodelação da esplanada do ―Restaurante 

Mar Belo‖, assim como as necessidades de intervenção nesta 
estrutura. 

5% 
Termos de 

referência em 
elaboração 

Intervenções em 
arribas 

Sintra 
Praia Pequena 

do Rodízio 

Junto ao bordo superior da arriba existe caminho de terra 
largo, situado claramente na faixa de risco associada à 

evolução das arribas. Neste caso sugere-se que o trânsito de 
veículos seja limitado ao seu bordo mais interior, e que toda a 

zona seja mantida em observação com a finalidade de 
detectar indícios de desmoronamentos iminentes. Existem 

algumas casas também situadas em faixa de risco, pelo que 
se recomenda que sejam também mantidas em observação. 
O acesso à praia e um apoio de praia, localizados na face da 

arriba encontram-se em situação de risco iminente. A 
manutenção do apoio de praia actual deve estar condicionada 

à realização de trabalhos de consolidação da arriba a 
montante e a jusante. 

100% 
Estudo 

geotécnico 
concluído 



O impacte e eficácia do ordenamento costeiro em Áreas Protegidas Litorais. 

 

144 
 

Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
arribas 

Sintra 
Praia Pequena 

do Rodízio 

O acesso automóvel, que é periodicamente afectado por 
escorregamentos de terreno, e tendo em atenção as fracas 

características geotécnicas dos terrenos, deve ser 
reposicionado de acordo com estudo geotécnico que defina a 
sua localização menos susceptível de sofrer destruição por 

fenómenos de instabilidade das arribas e de aterros que seja 
necessário construir. Considerando ainda as fracas 

características geotécnicas dos terrenos, sugere-se que o 
acesso seja provido de soluções de drenagem e escoamento 

superficial de águas pluviais, de forma a evitar infiltração 
excessiva no maciço e consequente instabilização. Sugere-se 

ainda que o acesso seja mantido sem pavimentação rígida, 
visto que esta seria rapidamente danificada e/ou destruída 

por assentamentos diferenciais e deslizamentos de terrenos. 

30% 
Projecto em 

desenvolvimento 

Intervenções em 
arribas 

Sintra 
Praia Grande do 

Rodízio 

A praia alta está limitada do lado de terra por paredão e 
enrocamento, sobre o qual existe acesso automóvel 

asfaltado, encostados ao sopé da antiga arriba. Assim sendo, 
a sua evolução está apenas dependente dos agentes sub-

aéreos que podem no entanto ser suficientes para 
desencadear a ocorrência de movimentos de massa de 

vertente. Apesar da encosta estar em grande parte coberta 
por vegetação, subsistem vestígios de escorregamentos de 

terras de dimensões consideráveis, que sugerem a 
possibilidade de reactivação futura ou a possibilidade de 

ocorrência de novos movimentos. Atendendo a estas 
observações, ao facto de existirem cortes frescos na vertente 
e à presença do acesso à praia e estacionamento, apoios de 

praia na base da vertente, e casas dispersas na parte 
superior da encosta, recomenda-se a realização de estudo 

geotécnico que abranja a totalidade da praia e da zona 
envolvente, para identificar de forma sistemática as situações 

de instabilidade e projectar as soluções de 
correcção/estabilização necessárias. 

30% 
Projecto em 

desenvolvimento 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
arribas 

Sintra Praia da Adraga 

Cerca de 300m a SSE da praia, sobre a arriba, existe grande 
algar de abatimento nas rochas calcárias jurássicas. Dado o 
interesse geológico desta estrutura e os riscos que comporta 

para a circulação na sua vizinhança, recomenda-se que a 
abertura do algar seja vedada e seja provida de varanda que 
permita a sua observação segura. Estes dispositivos devem 
ser completados com painéis explicativos sobre a génese e 

desenvolvimento daquela estrutura geológica. 

10% 
 

Intervenções em 
arribas 

Cascais Praia do Abano 

Restaurante Abano: encontra-se parcialmente em risco. 
Manter em observação. A natureza dos materiais calcários 

jurássicos muito resistentes, não justifica a proposta de recuo 
imediato.Forte do Guincho: encontra-se parcialmente em 

risco. Manter em observação 

30% 
Projecto em 

desenvolvimento 

Intervenções em 
arribas 

Cascais Praia do Guincho 

Sobre as arribas situadas a sul da praia existem vários 
equipamentos hoteleiros instalados sobre as arribas em 
localização de risco relativamente ao seu recuo secular. 

Apesar da elevada resistência das rochas que compõem as 
arribas, recomenda-se que a zona seja mantida em 

observação de forma a permitir identificar situações de risco 
ou ruína iminente e prever as medidas de 

correcção/estabilização necessárias. 

0% 
 

Intervenções em 
arribas 

Cascais 
Litoral Guincho-

Cascais 

Ao longo do troço costeiro existem ainda construções também 
situadas na faixa de risco associada à evolução das arribas. 
Atendendo à geralmente elevada resistência dos materiais 

que compõem as arribas e à sua muito baixa taxa de 
evolução, decorrente da muito baixa frequência de 

movimentos de massa de vertente identificados no último 
meio século no sector, recomenda-se que as referidas 
situações sejam alvo de inspecção pormenorizada e 

acompanhamento periódico, para permitir identificar situações 
de risco ou ruína iminente e prever as medidas de 

correcção/estabilização necessárias. 

0% 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
arribas 

Cascais 
Praia da 
Crismina 

Programa de monitorização com identificação de situações de 
risco ou ruína iminente. Construções e estacionamento em 

zona de risco associado à evolução das arribas. Optimização 
do factor segurança e funcionalidade. Avaliação periódica das 

condições de segurança. 

0% 
 

Intervenções em 
arribas 

Almada Fonte da Telha 

Definição de Área de Protecção, como consequência da 
presença da arriba fóssil, que tende a evoluir pela acção dos 

agentes sub-aéreos como escarpa talhada em terrenos 
brandos, induz naturalmente riscos para estruturas situadas 
na proximidade da crista, na face exposta e junto ao sopé. O 

Perímetro Urbano e a zona envolvente deverão ser objecto de 
estudo visando a estabilidade dos ecossistemas e a definição 

de medidas de correcção e estabilização, que se vierem a 
considerar necessárias. 

5% 
Termos de 

referência em 
elaboração 

Intervenções em 
arribas 

Sesimbra Praia das Bicas 

A área de risco associada à evolução da arriba afecta a área 
actual de estacionamento. À erosão marinha associa-se o 

ravinamento, afectando uma faixa de 35metros nos flancos e 
na cabeceira. Recuperação de áreas de vegetação 

degradada na crista da arriba. Controlo da erosão na ravina. 
Monitorização a evolução das formas de erosão (arriba e vale 

ravinado) Realização de um estudo / projecto integrado 
visando a avaliação da estabilidade da arriba e definição de 

medidas e intervenções de correcção do escoamento 
superficial e estabilização e combate à erosão superficial. 

0% 
 

Intervenções em 
arribas 

Sesimbra 
Envolvente do 
Cabo Espichel 

No património edificado conta-se o conjunto correspondente à 
Nª. Senhora do Cabo, da capelinha próxima situada sobre a 

crista da arriba, e do forte da Baralha situado também sobre a 
crista da arriba e muito degradado. As duas últimas estruturas 
estão em situação de risco, sendo recomendável proceder a 
estudos que permitam avaliar a estabilidade do edificado e 

que deverão ser articulados com eventuais medidas de 
recuperação. 

40% 

Foram 
condicionadas as 

actividades 
económicas no 

local. 

Foi condicionada 
a circulação e 

estacionamento 
automóvel. 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
arribas 

Sesimbra 
Sesimbra/Praia 

da Califórnia 

A estrada de acesso ao Forte do Cavalo, a poente de 
Sesimbra e algumas casas dispersas na zona a nascente 

desta localidade estão situadas em zona de risco relacionada 
com a evolução das arribas a longo prazo. Em virtude das 

condições geomorfológicas serem particularmente 
desfavoráveis, a análise da estabilidade destas estruturas 

deve ser objecto de estudo geotécnico que permita tomar as 
opções mais razoáveis em termos de segurança, e nos casos 
em que tal se mostre indispensável, proceder a correcções de 

traçado ou à definição de medidas de 
correcção/estabilização. 

80% 

Estudo 
geotécnico 
concluído. 

Maioria está 
executada. 

Intervenções em 
arribas 

Setúbal 
Portinho da 

Arrábida 

A nascente desta localidade existem casas isoladas em zona 
de risco junto à crista da arriba e a estrada de acesso à praia 
está também em zona de risco de instabilidade de vertentes, 

na face da arriba. Tendo em conta as condições locais, 
recomenda-se a realização de estudos geotécnicos com vista 
à identificação das situações de risco iminente e projecto das 

soluções de correcção estabilização necessárias. 

70% 
Parcialmente 

executada 

Intervenções em 
arribas 

Setúbal 
Portinho da 

Arrábida 

A estrada Portinho-Figueirinha está também em situação de 
elevado risco, fundamentalmente pela queda de blocos da 
escarpa adjacente. Neste caso é também recomendável 

proceder aos necessários estudos de pormenor que permitam 
minimizar os riscos a que o trânsito nesta via implicam, visto 

que as condições geomorfológicas locais não permitem a 
adopção de soluções desprovidas de risco de movimentos de 

vertente. Recomenda-se a realização de inspecções 
periódicas. 

70% 
Parcialmente 

executada 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
arribas 

Setúbal 
Praia da 

Figueirinha 

Tendo em conta as condições locais, recomenda-se a 
realização de estudos geotécnicos com vista à identificação 
das situações de risco iminente e projecto das soluções de 
correcção estabilização necessárias. A estrada Portinho-
Figueirinha está também em situação de elevado risco, 

fundamentalmente pela queda de blocos da escarpa 
adjacente. Neste caso é também recomendável proceder aos 
necessários estudos de pormenor que permitam minimizar os 

riscos a que o trânsito nesta via implicam, visto que as 
condições geomorfológicas locais não permitem a adopção 

de soluções desprovidas de risco de movimentos de vertente. 
Recomenda-se a realização de inspecções periódicas. 

Medidas correctivas de erosão superficial. 

70% 
Parcialmente 

executada 

Intervenções em 
arribas 

Setúbal Praia Galapinhos 

Tendo em conta as condições locais, recomenda-se a 
realização de estudos geotécnicos com vista à identificação 
das situações de risco iminente e projecto das soluções de 

correcção estabilização necessárias. 

0% 
 

Intervenções em 
arribas 

Setúbal Praia Galapos 

Tendo em conta as condições locais, recomenda-se a 
realização de estudos geotécnicos com vista à identificação 
das situações de risco iminente e projecto das soluções de 

correcção estabilização necessárias. 

0% 
 

Intervenções em 
arribas 

Sesimbra 
Pedreira do 

Cavalo 

Salvaguarda da arriba a sudoeste e da ocorrência de valores 
florísticos excepcionais, entre os quais se contam 
endemismos da Arrábida a poente, sul e sudoeste. 

0% 
 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sintra 
Praia de São 

Julião 
Recuperação dunar 0% 

 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sintra Praia do Magoito 

Dado que a duna consolidada constitui local de elevado 
interesse científico e didáctico na área das geociências, e que 
a sua preservação é tarefa fundamental na zona, propõe-se 

que seja feito um estudo geotécnico 

100% 
Estudo 

geotécnico 
concluído 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sintra Praia do Magoito 
Acompanhamento arqueológico do projecto e das obras junto 

à ribeira e na base da duna fóssil 
0% 

 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sintra Praia do Magoito Recuperação dunar 5% 
Termos de 

referência em 
elaboração 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sintra Praia do Magoito 
Criação de zona de lazer equipada (miradouro, zona de 

estadia ensombrada) em zona a desafectar a estacionamento 
informal junto à duna fóssil do Magoito. 

5% 
Termos de 

referência em 
elaboração 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sintra Praia da Aguda Recuperação dunar 0% 
 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sintra Azenhas do mar Recuperação dunar 5% 
Termos de 

referência em 
elaboração 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sintra Praia das Maçãs Recuperação dunar 5% 
Termos de 

referência em 
elaboração 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sintra 
Praia Pequena 

do Rodízio 
Recuperação dunar 5% 

Termos de 
referência em 

elaboração 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sintra 
Praia Grande do 

Rodízio 
Recuperação dunar 5% 

Termos de 
referência em 

elaboração 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sintra Praia da Adraga Recuperação dunar 30% 
Projecto em 

desenvolvimento 

Protecção/recuperação 
dunar 

Cascais Praia do Guincho Estabilização e recuperação do sistema dunar 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Protecção/recuperação 
dunar 

Cascais Praia do Guincho 

A estrada que liga o Guincho à Malveira corta uma zona de 
duna activa. Recomenda-se neste caso que o 

estacionamento ao longo da estrada, necessário pelo grande 
afluxo de utentes da praia, seja delimitado por barreiras fixas 

que não impeçam o trânsito eólico das areias. É também 
recomendável a limpeza periódica da estrada e colocação 

das areias ao longo do seu limite sul. 

100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Cascais 
Praia da 
Crismina 

Recuperação de zonas de vegetação degradada pela 
profusão de acessos e estacionamento (corredor eólico do 

sistema dunar). Recuperação do sistema dunar 
100% 

Obras e 
intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada 
Praia da Cova do 

Vapor 
Recuperação dunar 0% 

 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada 
Praia da Cova do 

Vapor 
Alimentação artificial na Costa da Caparica 100% 

Obras e 
intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia S. João Recuperação do sistema dunar. 0% 
 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia S. João 
Criação de passadeiras sobreelevadas em articulação com a 

recuperação dunar e as localizações propostas para os 
apoios de praia. 

80% 
Obras e 

intervenções em 
curso 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia S. João 

Recuo e compartimentação das bolsas de estacionamento, 
face à recuperação do sistema dunar. Distribuição dos 

lugares de estacionamento existentes em bolsas ordenadas e 
compartimentadas 

0% 
 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia S. João Alimentação artificial na Costa da Caparica 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia Norte Recuperação dunar 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia Norte Alimentação artificial na Costa da Caparica 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada 
Praia Santo 

António 
Recuperação dunar 100% 

Obras e 
intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada 
Praia Santo 

António 
Alimentação artificial na Costa da Caparica 100% 

Obras e 
intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia do CDS Recuperação dunar 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia do CDS Alimentação artificial na Costa da Caparica 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada 
Praia do 

Tarquínio/Paraís
o 

Recuperação dunar 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada 
Praia do 

Tarquínio/Paraís
o 

Alimentação artificial na Costa da Caparica 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada 
Praia do Dragão 

Vermelho 
Recuperação dunar 100% 

Obras e 
intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada 
Praia do Dragão 

Vermelho 
Alimentação artificial na Costa da Caparica 100% 

Obras e 
intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia Nova Protecção/recuperação dunar 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia Nova Alimentação artificial na Costa da Caparica 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Nova Praia Protecção/recuperação dunar 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Nova Praia Alimentação artificial na Costa da Caparica 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia da Saúde Recuperação dunar 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia da Mata Recuperação dunar 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia da Riviera Recuperação dunar 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia da Rainha Recuperação dunar 45% 
Em fase de 

projecto final 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia do Castelo Recuperação dunar 45% 
Em fase de 

projecto final 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada 
Praia da Cabana 

do Pescador 
Recuperação dunar 45% 

Em fase de 
projecto final 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia do Rei Recuperação dunar 45% 
Em fase de 

projecto final 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia da Morena Recuperação dunar 45% 
Em fase de 

projecto final 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia da Sereia Recuperação dunar 45% 
Em fase de 

projecto final 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia do Infante Recuperação dunar 45% 
Em fase de 

projecto final 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Praia Nova Vaga Recuperação dunar 45% 
Em fase de 

projecto final 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada 
Praia da Bela 

Vista 
Recuperação dunar 45% 

Em fase de 
projecto final 

Protecção/recuperação 
dunar 

Almada Fonte da Telha 

Recuperação do sistema dunar. Criação de acessos 
sobreelevados, em articulação com a recuperação do sistema 
dunar e as localizações propostas para os apoios e bolsas de 
estacionamento. Criação de bolsas de estacionamento num 

total de 873 lugares. Impossibilidade de propor o valor mínimo 
de lugares estimado inicialmente, face à necessidade de 

garantir a integridade do sistema natural envolvente. Recuo 
de todos os apoios em zonas mais sensíveis do sistema 

dunar; 

5% 
Termos de 

referência em 
elaboração 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sesimbra 
Lagoa de 
Albufeira 

Recuperação do sistema dunar 0% 
 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sesimbra 
Lagoa de 
Albufeira 

Criação de acessos sobreelevados 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sesimbra 
Lagoa de 
Albufeira 

Aumento de bolsas de estacionamento existentes; Criação de 
lugares junto às vias. Total de 564 lugares de forma a 

proteger as dunas 
80% 

Obras e 
intervenções em 

curso 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sesimbra 
Praia do Moinho 
de Baixo/Meco 

Recuperação do sistema dunar 0% 
 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sesimbra 
Praia do Moinho 
de Baixo/Meco 

Criação de acessos pedonais sobreelevados ao areal, a partir 
do acesso principal e a sul, junto à zona húmida 

80% 
Obras e 

intervenções em 
curso 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sesimbra 
Praia do Moinho 
de Baixo/Meco 

Criação de 2 apoios de praia junto ao acesso viário e apoios 
de praia nos extremos do areal. 

0% 
 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sesimbra 
Praia do Moinho 
de Baixo/Meco 

Remoção de apoios/equipamentos sobre a duna 80% 
Obras e 

intervenções em 
curso 

Protecção/recuperação 
dunar 

Sesimbra 
Sesimbra/Praia 

da Califórnia 
Recuperação dunar 0% 

 

Protecção/recuperação 
dunar 

Setúbal 

Praias de 
Galapinhos, 
Galapos e 
Figueirinha 

Recuperação dunar 
Sem 

dados
7
  

Protecção/recuperação 
dunar 

Setúbal 
Praia da 

Figueirinha 
Criação de corredor afecto à actividade piscatória. 

Sem 
dados

8
  

Protecção/recuperação 
dunar 

Cascais 
Troço de costa 
Guincho-Guia 

Recuperação do sistema dunar e coberto vegetal, incluindo a 
eliminação de espécies exóticas infestantes e posterior 

monitorização. 
100% 

Obras e 
intervenções 
executadas 

Intervenções em 
pontões e esporões 

Almada 
Praia da Cova do 

Vapor 
Obras no esporão e no paredão 50% 

Projecto 
concluído 

Intervenções em 
pontões e esporões 

Almada Praia S. João Obras no esporão e no paredão 50% 
Projecto 

concluído 

                                                           
7
 Não foi tido em conta aquando o cálculo das médias das percentagens de execução do POOC. 

8
 Não foi tido em conta aquando o cálculo das médias das percentagens de execução do POOC. 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
pontões e esporões 

Almada Praia Norte Obras no esporão e no paredão 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Intervenções em 
pontões e esporões 

Almada 
Praia Santo 

António 
Obras no esporão e no paredão 100% 

Obras e 
intervenções 
executadas 

Intervenções em 
pontões e esporões 

Almada Praia do CDS Obras no esporão e no paredão 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Intervenções em 
pontões e esporões 

Almada 
Praia do 

Tarquínio/ 
Paraíso 

Obras no esporão e no paredão 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Intervenções em 
pontões e esporões 

Almada 
Praia do Dragão 

Vermelho 
Obras no esporão e no paredão 100% 

Obras e 
intervenções 
executadas 

Intervenções em 
pontões e esporões 

Almada Praia Nova Intervenções em Pontões e esporões 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Intervenções em 
pontões e esporões 

Almada Nova Praia Intervenções em Pontões e esporões 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 

Intervenções em 
pontões e esporões 

Setúbal 
Praia da 

Figueirinha 
Reparação do Quebra-mar da Praia da Figueirinha 100% 

Obras e 
intervenções 
executadas 

Intervenções em 
portinhos e rampas 

Almada 
Praia do Dragão 

Vermelho 
Intervenção em Portinhos e Rampas 100% 

Obras e 
intervenções 
executadas 

Intervenções em 
portinhos e rampas 

Almada Praia Nova Intervenção em Portinhos e Rampas 100% 
Obras e 

intervenções 
executadas 
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Tipo de medidas 
Localização 

Descrição das acções 
Grau de 

Execução 
Observações 

Concelho Local 

Intervenções em 
portinhos e rampas 

Almada Fonte da Telha Valorização da actividade piscatória. 5% 
Termos de 

referência em 
elaboração 

Intervenções em 
portinhos e rampas 

Sesimbra 
Lagoa de 
Albufeira 

Construção de um varadouro de apoio à actividade de 
mitilicultura. 

50% 
Projecto 

elaborado 

 

 

 



 

 

 

 


