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1 Introdução 

Segundo o Decreto-Lei n.º 159/2012, de 24 de julho os Planos de Ordenamento da Orla 

Costeira (POOC) constituem “planos especiais de ordenamento do território que visam a 

salvaguarda de objetivos 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” sendo que para alcançar os seus objetivos se impõe a 

avaliação e a monitorização das situações de risco associadas à evolução e dinâmica do litoral.  

O objetivo principal do presente relatório é a verificação da adequabilidade das faixas de 

salvaguarda definidas nos POOC em vigor por confronto com os resultados obtidos na análise 

da perigosidade associada à erosão de praias e ao galgamento oceânico, nomeadamente a 

delimitação das Zonas Ameaçadas pelo Mar (ZAM) (categoria da Reserva Ecológica Nacional) 

efetuada no Entregável 1.3.2.a Determinação e cartografia da perigosidade associada à erosão 

de praias e ao galgamento oceânico. No caso onde estas faixas se revelam inadequadas, 

avança-se uma proposta para a sua redefinição. 

Dos diversos POOC que intersectam a área de jurisdição da ARH do Tejo /APA I.P.,  apenas o 

POOC Sintra-Sado define faixas de salvaguarda e respectivos critérios de delimitação em 

contexto de litoral baixo e arenoso, resumidos na Tabela 1 (ICNF, 2013). O artigo 44º deste 

documento define faixas de salvaguarda em litoral baixo e arenoso como “…faixas de risco e 

proteção, abrangendo as áreas diretamente ameaçadas pelo mar, ou que se prevê que o 

venham a ser, e aquelas áreas que se consideram necessárias para reter o avanço do mar, com 

o objetivo de contribuir para o equilíbrio morfodinâmico e sedimentar das praias”; “…As faixas 

de risco e de proteção encontram-se identificadas nos planos de praia e no anexo IV a este 

Regulamento, que dele faz parte integrante, para as áreas não abrangidas por planos de 

praia…” e adiciona ainda que “…Estas faixas subdividem-se em: a) Faixa de risco em litoral 

baixo e arenoso; b) Faixa de proteção em litoral baixo e arenoso.”. A sua delimitação é 

disponibilizada nos Planos de Praia. Do exposto resulta que, das praias alvo de análise no 

Entregável 1.3.2.a Determinação e cartografia da perigosidade associada à erosão de praias e 

ao galgamento oceânico, apenas aquelas incluídas no POOC Sintra-Sado foram analisadas no 

presente estudo. 

As Zonas Ameaçadas pelo Mar (ZAM), tal como definido no Entregável 1.3.2.a Determinação e 

cartografia da perigosidade associada à erosão de praias e ao galgamento oceânico, são faixas 

que se estendem desde a linha que limita o leito das águas do mar (LMPMAVE) em direção a 

terra, cuja largura é determinada pela soma de diferentes componentes: evolução da linha de 

costa, recuo por subida do nível médio do mar, recuo por tempestade e 

galgamento/inundação oceânica. Uma vez que a definição destas faixas entra em conta com 

critérios que se relacionam com processos de curto e longo termo, é possível defini-las para 

horizontes temporais particulares. No caso específico deste trabalho, a verificação da 

adequabilidade das faixas de salvaguarda definidas nos POOC em vigor foi feita por 

comparação com a cartografia de risco efetuada para dois horizontes temporais: 2050 e 2100. 
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Tabela 1. Definições e critérios utilizados na delimitação das faixas de risco / salvaguarda para litoral baixo e arenoso, consagradas nos POOC incluídos na área territorial da 
ARH do Tejo, APA, I.P.. 

POOC Referências na Lei 
Faixas de Risco Faixas de Proteção 

Definição Critérios Definição Critérios 

Ovar – Marinha Grande Não tem faixas de salvaguarda referidas no seu regulamento. 

Cidadela – S. João da 

Barra 
Não tem faixas de salvaguarda referidas no seu regulamento. 

Alcobaça - Mafra Apenas possui referência a faixas de risco e de salvaguarda para sopés, cristas e áreas adicionais em arribas. 

São referidas faixas como a base da duna e a LMPMAVE nas plantas síntese, mas não são equiparadas a faixas de risco. 

Sintra – Sado Resolução do 

Conselho de 

Ministros n.º 

86/2003, de 3 de 

junho 

Artigos 44º, 45º e 

46º 

+ 

Anexo IV 

 

Áreas destinadas a 

absorver a erosão para 

o interior dos sistemas 

dunares. 

Linha paralela à curva de 

nível dos 6 m (8 ZH), dela 

distando 35 m para terra, e 

desenvolvendo-se até ao 

plano de água. 

Faixas destinadas a 

limitação de fatores de 

instabilidade na vizinhança 

imediata dos sistemas 

dunares, e absorção de 

erosão adjacente à faixa 

de risco e de galgamento. 

Definida para terra, adjacente à 

faixa de risco e desenvolvendo-se 

até: 

a) À cota 6 m (8 ZH), quando 

atrás da faixa de risco as cotas 

são inferiores à cota de 

referência da faixa de risco (6 m); 

b) À curva de nível dos 8 m (10 

ZH), com um valor mínimo de 

largura de 35 m, quando as cotas 

do terreno são superiores à cota 

de referência da faixa de risco. 
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2 Critérios e Metodologia 

A verificação da adequabilidade das faixas de risco/salvaguarda, definidas no POOC em vigor, 

foi feita por comparação das áreas definidas nos planos de praia das áreas de estudo, com a 

cartografia das ZAM para 2050 e 2100 efetuada no âmbito do Entregável 1.3.2.a Determinação 

e cartografia da perigosidade associada à erosão de praias e ao galgamento oceânico. 

 

2.1 Praias estudadas 

Foram usadas na presente comparação as faixas de salvaguarda definidas para cinco troços do 

litoral baixo e arenoso do arco Caparica-Espichel e contempladas nos Planos de Praia do POOC 

Sintra-Sado (Tabela 2): São João da Caparica - SJC, Saúde - SA, Rainha - RA, Fonte da Telha - FT 

e Lagoa de Albufeira - LA. A análise dos planos de praia permitiu verificar que a faixa de risco 

estava cartografada em todos os troços, mas apenas nas praias da Fonte da Telha e Lagoa de 

Albufeira havia sido delimitada a faixa de proteção (Tabela 2). Assim, as faixas de proteção em 

falta foram delimitadas para as restantes praias seguindo os critérios definidos no POOC e 

usando a base topográfica de LiDAR (Light Detection And Ranging) de 2011 da zona costeira 

(fonte: Direção Geral do Território, 2013). 

 

Tabela 2. Faixas de salvaguarda (risco e proteção) contempladas nos Planos de Praia e definidas pelo 
POOC Sintra-Sado para os troços de litoral baixo e arenoso do arco Caparica-Espichel. 

Troços 

Plano de Praia (POOC Sintra-
Sado) 

Faixas de Risco Faixa de 
Proteção 

Praia de São João da 
Caparica 

  

Praia Nova – Praia da 
Saúde 

  

Praia da Rainha   

Fonte da Telha   

Lagoa de Albufeira   

 

2.2 Faixas de salvaguarda definidas nos POOC  

O POOC Sintra-Sado é o único na área de jurisdição da ARH do Tejo, APA, I.P. que apresenta 

definição e critérios para delimitar faixas de salvaguarda em litoral baixo e arenoso. No 

entanto, nem todos os Planos de Praia incluídos neste POOC contemplam faixas de risco e/ou 

faixas de proteção, pelo que nestes casos essas faixas foram delimitadas de acordo com os 
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critérios descritos no regulamento em vigor (Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2003, 

de 3 de junho). Em todos os restantes casos as faixas de salvaguarda que foram alvo de 

verificação no presente estudo foram, sempre que possível, vetorizadas a partir dos planos de 

praia.  

 

2.3 Zonas Ameaçadas pelo Mar 

Os critérios de definição e cartografia das Zonas Ameaçadas pelo Mar (ZAM) para 2050 e 2100 

encontram-se descritos no Entregável 1.3.2.a Determinação e cartografia da perigosidade 

associada à erosão de praias e ao galgamento oceânico.  

 

3 Resultados 

A delimitação das ZAM foi fixada tendo em conta dois horizontes temporais distintos – 2050 e 

2100. Desta forma, a comparação com as faixas de salvaguarda definidas no POOC Sintra-Sado, 

apresenta resultados para cada um dos horizontes temporais considerados. De um modo geral 

considera-se a faixa de ZAM para o horizonte temporal 2050 comparável com a definição de 

faixa de risco, enquanto a faixa ZAM para o horizonte temporal 2100 poder-se-á comparar à 

definição formal de faixa de proteção. 

 

3.1 Horizonte temporal 2050 

A comparação da cartografia das zonas ameaçadas pelo mar definidas para o horizonte 

temporal 2050 e das faixas de salvaguarda encontra-se representada na Figura 1 (S. João da 

Caparica), Figura 2 (Praia da Saúde), Figura 3 (Praia da Rainha), Figura 4 (Fonte da Telha) e 

Figura 5 (Lagoa de Albufeira).  

No troço que inclui a praia de S. João da Caparica (Figura 1) a faixa de risco considerada no 

POOC Sintra-Sado encontra-se claramente subestimada, limitando-se a englobar como zona de 

risco uma pequena região que corresponde atualmente à duna frontal. De facto, o limite 

sudeste desta zona, junto ao enrocamento, tinha já sido ultrapassado por galgamento durante 

o evento de erosão/galgamento de 2007. Ambos os limites da ZAM (associadas a recuo por 

erosão e galgamento/inundação) determinados para o horizonte temporal de 2050, 

encontram-se muito para terra da faixa de risco marcada no respetivo plano de praia.  

Nos restantes troços (Figura 2 a Figura 5) e de uma forma geral, a faixa de risco definida no 

POOC Sintra-Sado é muito semelhante à faixa correspondente  às ZAM para o horizonte 

temporal de 2050, exceto no troço sul da lagoa de Albufeira (Figura 5) e nalguns segmentos 

entre a Praia Nova e a Fonte da Telha (Figura 2, Figura 3 e Figura 4) onde os limites internos 
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das duas faixas se intersectam localmente. Já a faixa de proteção considerada no POOC  

encontra-se sistematica e substancialmente afastada para terra do limite definido pelas ZAM, 

excepto na região da Fonte da Telha e da Lagoa de Albufeira.  

A faixa de proteção é bastante mais extensa nos troços da Praia de S. João da Caparica, Praia 

Nova – Praia da Saúde e no troço praia da Rainha, sendo a sua delimitação mais próxima da 

faixa de risco nos troços da Fonte da Telha e Lagoa de Albufeira, devido ao aumento 

generalizado das cotas para terra desta linha, à medida que se avança para sudeste. 

 

 

Figura 1. Cartografia das ZAM considerando o horizonte temporal 2050 (recuo e galgamento/inundação) 
e das faixas de salvaguarda (risco e proteção) no troço da praia de S. João da Caparica

1
. 

 

                                                           
1
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura 2. Cartografia das ZAM considerando o horizonte temporal 2050 (recuo e galgamento/inundação) 

e das faixas de salvaguarda (risco e proteção) no troço Praia Nova – Praia da Saúde
2
. 

 
Figura 3. Cartografia das ZAM considerando o horizonte temporal 2050 (recuo e galgamento/inundação) 

e das faixas de salvaguarda (risco e proteção) no troço Praia da Rainha
2
. 

                                                           
2
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura 4. Cartografia das ZAM considerando o horizonte temporal 2050 (recuo e galgamento/inundação) 

e das faixas de salvaguarda (risco e proteção) no troço Fonte da Telha
3
. 

 
Figura 5. Cartografia das ZAM considerando o horizonte temporal 2050 (recuo e galgamento/inundação) 

e das faixas de salvaguarda (risco e proteção) no troço Lagoa de Albufeira
3
. 

                                                           
3
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

swisstopo, and the GIS User Community. 
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3.2 Horizonte temporal 2100 

A comparação da cartografia das ZAM definidas para o horizonte temporal 2100 e das faixas 

de salvaguarda encontra-se representada nas Figura 6 (S. João da Caparica), Figura 7 (Praia da 

Saúde), Figura 8 (Praia da Rainha), Figura 9 (Fonte da Telha) e Figura 10 (Lagoa de Albufeira).  

O traçado das ZAM para o horizonte temporal de 2100 mostra que esta faixa é mais larga nos 

casos da praia de S. João da Caparica (Figura 6), na zona urbanizada a montante da Praia Nova 

(Figura 7), a nordeste da povoação da Fonte da Telha (Figura 9) e na margem direita da Lagoa 

de Albufeira (Figura 10) do que nos restantes troços. No caso específico da praia de S. João da 

Caparica, o limite para terra da ZAM 2100 encontra-se em aberto, uma vez que a base 

topográfica disponível não cobre a totalidade da área susceptível de ser afectada por erosão e 

galgamento/inundação naquele horizonte temporal. Como tal, não foi possível completar, 

neste local, a avaliação da adequabilidade da faixa de proteção marcada no POOC. 

No troço Praia Nova – Praia da Saúde (Figura 7), verifica-se que a faixa de risco está 

subestimada, encontrando-se, na sua totalidade, incluída na faixa de ZAM estimada para este 

horizonte temporal, enquanto a faixa de proteção definida no POOC se estende bastante mais 

para o lado de terra em quase todo o troço, diminuindo um pouco esta diferença no extremo 

sul.  

No troço da praia da Rainha (Figura 8) a faixa de risco também está contida na faixa ZAM, 

encontrando-se claramente subestimada para o horizonte temporal 2100. A faixa de proteção 

estende-se em regra para terra deste limite, ocorrendo localmente  coincidência dos limites 

internos das duas faixas. 

Nos troços Fonte da Telha (Figura 9) e Lagoa de Albufeira (Figura 10) verifica-se novamente 

que a faixa de risco está contida na faixa ZAM 2100, encontrando-se subestimada em largura 

no caso da Fonte da Telha. A faixa de proteção corresponde aproximadamente ao limite 

Interno da ZAM 2100 no extremo sudeste do troço da Fonte da Telha, mas as linhas-limite 

divergem progressivamente para noroeste, indicando  subestimação da largura da faixa de 

protecção. No caso da Lagoa de Albufeira o limite interno da faixa de proteção aproxima-se 

muito do da ZAM 2100. 
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Figura 6. Cartografia das ZAM considerando o horizonte temporal 2100 (recuo e galgamento/inundação) 
e das faixas de salvaguarda (risco e proteção) no troço da praia de S. João da Caparica

4
. 

                                                           
4
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura 7. Cartografia das ZAM considerando o horizonte temporal 2100 (recuo e galgamento/inundação) 

e das faixas de salvaguarda (risco e proteção) no troço da praia Nova e praia da Saúde
5
. 

 
Figura 8. Cartografia das ZAM considerando o horizonte temporal 2100 (recuo e galgamento/inundação) 

e das faixas de salvaguarda (risco e proteção) no troço da praia da Rainha
5
. 

                                                           
5
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura 9. Cartografia das ZAM considerando o horizonte temporal 2100 (recuo e galgamento/inundação) 

e das faixas de salvaguarda (risco e proteção) no troço da praia da Fonte da Telha
6
. 

 
Figura 10. Cartografia das ZAM considerando o horizonte temporal 2100 (recuo e 

galgamento/inundação) e das faixas de salvaguarda (risco e proteção) no troço Lagoa de Albufeira
6
. 

                                                           
6
 Mapa de base: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 

swisstopo, and the GIS User Community. 
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4 Conclusões e Recomendações 

Os critérios de delimitação e cartografia das ZAM e das faixas de salvaguarda são bastante 

diferentes, embora ambas pretendam representar áreas de risco onde ocorre elevada 

suscetibilidade à erosão, ao galgamento ou à inundação associadas aos processos oceânicos. 

As ZAM são definidas a partir da linha de referência LMPMAVE (Entregável 1.3.2.a 

Determinação e cartografia da perigosidade associada à erosão de praias e ao galgamento 

oceânico), uma linha com cota variável que corresponde ao limite superior da praia – sopé da 

duna frontal. A faixa de risco definida no POOC Sintra-Sado, contrariamente às ZAM, é limitada 

a partir de uma cota-base genérica, constante,  de 6 m NMM. A faixa de proteção é definida 

relativamente a esta linha e estende-se para o interior até um limite determinado, novamente, 

por um valor de cota específica e/ou distância mínima (Tabela 1). Por outro lado, e uma vez 

que as ZAM apresentam critérios de delimitação que têm em conta os processos de curto e 

longo termo em cada um dos troços, é possível delimitar estas faixas, para cada local 

específico, tendo em conta horizontes temporais particulares.  

A natureza extremamente dinâmica do litoral baixo e arenoso promove alterações 

morfológicas que potenciam a perigosidade, nomeadamente os que resultam de processos de 

curto termo (erosão/galgamento) que podem ter impactos especialmente significativos neste 

tipo de litoral, principalmente se considrados em acumulação com os operantes a escalas 

temporais mais longas. A avaliação e comparação do traçado e extensão transversal das faixas 

definidas no POOC Sintra-Sado com as faixas correspondentes às ZAM determinadas no 

âmbito do presente estudo, mostra, na generalidade dos casos estudados, necessidade de 

revisão dos critérios adoptados em sede do POOC. Esta conclusão assenta na verificação de 

que as das faixas de risco delimitadas em litoral baixo e arenoso subestimam a área 

efectivamente ameaçada em grande parte dos casos. Em S. João da Caparica, os critérios 

utilizados no POOC são particularmente desadequados, essencialmente devido ao facto de não 

considerarem as taxas de evolução deste troço costeiro. De um modo geral, os critérios 

definidos no POCC não contemplam especificidades de cada local ou troço costeiro, nem têm 

em conta horizontes temporais explícitos, conduzindo ao traçado de polígonos que podem 

perder muito facilmente a sua função de proteção.  

Assim sendo, recomenda-se que a delimitação das faixas de perigosidade associada à erosão 

costeira e ao galgamento oceânico siga os critérios definidos no Entregável 1.3.2.a 

Determinação e cartografia da perigosidade associada à erosão de praias e ao galgamento 

oceânico, o qual entra em consideração com as caraterísticas, de natureza local, do regime de 

agitação incidente, do histórico de evolução da linha de costa bem como das características 

dos temporais mais intensos expectáveis para cada horizonte temporal em análise, capazes de 

produzir relocalização da totalidade do perfil de praia. No anexo do Entregável 1.3.2.a é 

possível observar a cartografia das ZAM, nos troços litorais aqui comparados, bem como no 

troço Baleal-Peniche e no troço entre a praia de Pedras Negras e a praia da Vieira.  
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