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•1. Agradecimentos

•2. Capacidade de Carga, Reflexões

•3. O Caso da Reserva Natural da Ilha da Berlenga

Estrutura 
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Documento disponível:

www.proplayas.org

PNPOT

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território

Identificados 24 grandes problemas no OT, organizados em seis Domínios:

• Recursos Naturais e Gestão de Riscos

• Desenvolvimento Urbano e Rural

• Transportes, Energia e Alterações Climáticas

• Competitividade dos Territórios

• Infraestruturas e Serviços Coletivos

• Cultura cívica, Planeamento e Gestão Territorial

.
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Cultura cívica, planeamento e gestão territorial

• Ausência de uma cultura cívica valorizadora do ordenamento do território e baseada 

no conhecimento rigoroso dos problemas, na participação dos cidadãos e na 

capacitação técnica das instituições…

• Insuficiência das bases técnicas essenciais para o ordenamento do território, 

designadamente nos domínios da informação georreferenciada…

• Dificuldade de coordenação entre os principais atores institucionais, públicos e 

privados, responsáveis por políticas e intervenções com impacte territorial.

• Complexidade, rigidez, centralismo e opacidade da legislação e dos procedimentos 

de planeamento e gestão territorial…

Cultura cívica, planeamento e gestão territorial

Complexidade, rigidez, centralismo e opacidade da legislação e 

dos procedimentos de planeamento e gestão territorial, afetando 

a sua eficiência e aceitação social.
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Ordenamento costeiro. Desejo ou utopia

Funcionamento 

Topo-Base e Base- Topo 

simultâneo e 

integrado

Regras e Princípios 

baseados nas 

especificidade das 

áreas litorais

Necessidade de

integração das 

componentes 

terrestre e 

marinha

Conhecimento 

científico integrado 

no processo de 

gestão e 

planeamento

GESTÃO 

INTEGRADA

LITORAL
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•Inércia burocrática 

•Ameaças/Concorrência

•Diferenças ideológicas

•Interesses económicos

Obstáculos à implementação 

da Gestão Integrada Litoral:

Continum de Integração - Coordenação
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DADOS

INFORMAÇÃO

CONHECIMENTO

• 10 milhões de habitantes
• 980 km de extensão de costa
• 75% população no litoral
• 26 % ocupado (usos urbano, 

turístico, industrial)
• 85% do PIB no litoral

Plano de Ação de Proteção e
Valorização do Litoral 2012-2015
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• Litoral - termo geral que descreve as porções de território que são influenciadas direta e 
indiretamente pela proximidade do mar; 

• Zona costeira - porção de território influenciada direta e indiretamente, em termos 
biofísicos, pelo mar (ondas, marés, ventos, biota ou salinidade) e que, sem prejuízo das 
adaptações aos territórios específicos, tem, para o lado de terra, a largura de 2 
quilómetros medida a partir da LMPMAVE e se estende, para o lado do mar, até ao limite 
das águas territoriais, incluindo o leito. 

• Orla costeira - porção do território onde o mar, coadjuvado pela ação eólica, exerce 
diretamente a sua ação e que se estende, a partir da margem até 500 m, para o lado de 
terra e, para o lado do mar, até à batimétrica dos 30 m; 

• Linha de costa - fronteira entre a terra e o mar, assumindo-se como referencial a 
LMPMAVE. 

Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira 
(RCM n.º 82/2009, de 8 de setembro) 

• 14% da linha de costa artificializada (esporões, obras 
aderentes, paredões, infra-estruturas portuárias).

• 25% afetado por erosão (232km tendência erosiva 
ou erosão confirmada).

• Risco potencial de perda de território em 67% da 
orla costeira nacional.

• 122 M€: Valor do investimento em infra-estruturas
de defesa no litoral nas últimas décadas

Plano de Ação de Proteção e
Valorização do Litoral (PAPVL)
2012-2015
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Taxas Médias de Recuo da Linha de Costa (2012)
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Incapacidade de responder à Erosão Costeira (1995-2014)
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Incapacidade de responder à Erosão Costeira (1995-2014)
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Os Estudos. Os Diagnósticos. Os caminhos apontados

Principais Diplomas Relacionados com o Litoral
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Principais Diplomas Relacionados com o Litoral (anos 90)

Marcos Estratégicos e Operacionais
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Medidas estruturantes, ligam e agregam 

diversas acções, reflectem o novo 

modelo de gestão integrada proposto 

para a zona costeira, :

•A “Lei de Bases da Zona Costeira”

•O Sistema Organizativo

•O Programa de Acção

•A Monitorização

https://apambiente.pt/_zdata/Zona%20Logotipos/PlaneamentoAgua/PAL-XXI_Actualizacao_FINAL_actnov19.pdf

https://apambiente.pt/_zdata/Zona Logotipos/PlaneamentoAgua/PAL-XXI_Actualizacao_FINAL_actnov19.pdf
https://apambiente.pt/_zdata/Zona Logotipos/PlaneamentoAgua/PAL-XXI_Actualizacao_FINAL_actnov19.pdf
https://apambiente.pt/_zdata/Zona Logotipos/PlaneamentoAgua/PAL-XXI_Actualizacao_FINAL_actnov19.pdf
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OS DESAFIOS PARA A GESTÃO DA ZONA COSTEIRA EM 
Portugal

• Antecipar, prevenir e gerir situações de risco, gestão partilhada e corresponsável, corrigir 
problemas estruturais do passado (erosão costeira e uso do solo) e enquadre as soluções a 
desafios futuros, em cenários decorrentes de alterações climáticas;

• Desenvolver uma gestão integrada e racional de sedimentos (dos rios, dos estuários, da 
orla costeira, do leito do mar);

• Conservar e valorizar os recursos e os sistemas costeiros, a par da promoção do 
desenvolvimento sustentável de atividades geradoras de riqueza e da valorização de 
recursos específicos da zona costeira;

•

• Aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica costeira e fomentar uma rede 
de monitorização e observação sistemática focada nos temas prioritários;

• Reforçar e promover a articulação institucional e a integração de políticas 
setoriais;

• Promover o acesso à informação e a participação pública, assim como a 
educação e a formação no quadro da gestão costeira. 
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• Por objecto as águas marítimas costeiras e interiores e respectivos 
leitos e margens, com faixas de protecção a definir no âmbito de cada 
plano.

• Faixas de protecção referidas denominam-se «zona terrestre de 
protecção», cuja largura máxima não excede 500 m contados da linha 
que limita a margem das águas do mar e «faixa marítima de 
protecção», que tem como limite máximo a batimétrica - 30.

•

PLANOS DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA
DL 309/93

PLANOS DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA

• Ordenar diferentes usos e actividades específicas da orla costeira; 

• Classificar as praias e regulamentar o uso balnear; 

• Valorizar e qualificar as praias consideradas estratégicas por motivos ambientais e 
turísticos; 

• Enquadrar o desenvolvimento das actividades específicas da orla costeira; 

• Assegurar a defesa e conservação da natureza; 
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Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira

Situação 

Caminha – Espinho Aprovado – RCM 25/99

Ovar – Marinha Grande Aprovado – RCM 142/2000

Alcobaça – Sintra Aprovado – RCM 11/2002

Cidadela – S. Julião da Barra Aprovado – RCM 123/98 

Sintra – Sado Aprovado – RCM 86/2003

Sado – Sines Aprovado – RCM 136/99

Sines – Burgau Aprovado – RCM 152/98

Burgau – Vilamoura Aprovado – RCM 33/99

Vilamoura – V. R. de Stº António Aprovado – RCM 103/05

Planos de Ordenamento da Orla Costeira
a) Relatório;

b) Planta de condicionantes;

c) Planta de enquadramento;

d) Planta de síntese de propostas;

e) Regulamento;

f) Programa geral de execução;

g) Plano de financiamento;

h) Planta e programa de intervenções, por praia ou grupos de praias.



19

12/05/2020

Planta de Síntese, à escala 1:25000,  classes de espaço, de acordo com o uso 
dominante 

Planta de Condicionantes, 1.25000, servidões e 
restrições de utilidade pública.
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Ordenamento do areal, capacidade de carga 
identificada, localização  de  apoios e 
equipamentos (normalmente localizados em 
DPM), áreas de estacionamentos, acessos 
pedonais, infra-estruturas de apoio, áreas 
recreativas, vigilância e segurança balnear, etc.  

Planos de Praia,  1:2000.

Avaliação dos POOC 2006
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Decreto –Lei 159/2012 (principais alterações)
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CLASSIFICAÇÃO DE PRAIAS
DL 159/2012

• Tipo I: Praia urbana 

• Tipo II: Praia periurbana 

• Tipo III: Praia seminatural 

• Tipo IV: Praia natural

• Tipo V: Praia com uso restrito

• Tipo VI: Praia com uso interdito

Incapacidade de aplicar os Regimes dos POOC
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Incapacidade de conter a exposição aos riscos
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Novo Quadro de Referência

Programas da Orla Costeira 

• Lei de Bases Gerais de Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de 
Urbanismo (LBPSOTU) - Lei n.º 31/2014,  altera o sistema de gestão territorial.

• Planos especiais (onde se incluem os POOC) passam a Programas da Orla Costeira (POC), 
mantendo o seu âmbito nacional, mas assumindo um nível mais programático, 
estabelecendo exclusivamente regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais, 
através de princípios e normas orientadores e de gestão.

• Vinculam as entidades públicas e prevalecem sobre os planos territoriais de âmbito 
intermunicipal e municipal.
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POOC
POC

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=1193

https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=1193
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=1193
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A Nova Geração de Instrumentos

Decreto-Lei n.º 97/2018
Transferência para os  municípios da competência para a gestão 

das praias integradas no domínio público do Estado.

• Limpeza dos espaços balneares e a manutenção, conservação e 
reparação das infraestruturas e equipamentos aí existentes.

• Exploração económica dos espaços em questão e a sua fiscalização.

• Assegurar a atividade de assistência a banhistas.

Nas praias objeto de concessão, licença ou autorização, as obrigações podem integrar o 
conjunto de deveres a impor ao concessionário ou ao titular da licença ou autorização.
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• Privilegiar medidas de reposição do 

equilíbrio sedimentar nos troços 

costeiros com maior risco. 

• A defesa da zona costeira e das 

atividades económicas que suporta 

deve constituir um imperativo 

nacional, justificando um investimento 

atempado, regular e bem fundamentado 

do ponto de vista científico e técnico. 

https://ce3c.ciencias.ulisboa.pt//file/Livro_GTL_2018.pdf

2018

https://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/file/Livro_GTL_2018.pdf
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• Estratégias de adaptação: relocalização, acomodação e proteção em 

cenários de alterações climáticas.

• Condições necessárias a uma adaptação efetiva: informação, 

divulgação, formação e participação.

• Monitorização da zonas costeira e política de dados.

• Proposta de estratégia de recuo planeado.

Futuro

O futuro está escondido atrás dos homens que o tornam possível. 
Anatole France
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Desde que me Indemnizem , não vou colocar em perigo as pessoas.

• Área de Domínio Público Marítimo
• Concessão por período de tempo determinado
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Espinho apresentou propostas no âmbito da discussão pública mas não teve "nenhum 
feedback das participações" feitas até 14 de dezembro de 2018.

Em 26 de abril de 2018, o Ministério do Ambiente estimava que a proposta final pudesse 
ser apresentada para aprovação até à primeira semana de junho.

A 29 a outubro de 2018 , a APA disse que, "o POC-CE [Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira Caminha/Espinho] está em fase de conclusão da proposta" 

ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
PLANO DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA



34

12/05/2020



35

12/05/2020



36

12/05/2020

OPERACIONALIZAR CONCEITOS

Pacto politico…quebrar ciclos políticos envolvendo todos

Barragan, 2016
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Para Ordenar e Gerir

• Boa informação

• Boa informação

• Boa informação

• Bons instrumentos de gestão

• Capacidade técnica

• Capacidade financeira

• Vontade politica

• Boa Participação

• Boa informação

• Características da Área (Recursos, Vulnerabilidade, população, 
estrutura económica, cultura…determina a resiliência)

• Tipo de Turismo (Motivações, Mobilidade, frequência, 
actividades, expectativas, comportamentos)

Padrões Espaciais

Carlos Pereira da Silva
cpsilva@fcsh.unl.pt

OBRIGADO PELA ATENÇÃO


