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1 Enquadramento Geral da Operação  

1.1 Introdução 

No litoral português, os fenómenos de erosão, galgamento/inundação e instabilidade das arribas (i.e. 

movimentos de massa de vertente) são reconhecidos ao longo de praticamente toda a faixa costeira, 

gerando frequentemente situações de conflito de uso com risco para pessoas e bens. Os impactos 

decorrentes das alterações climáticas, designadamente a subida do nível médio do mar e a 

modificação do regime de agitação marítima, da sobre-elevação meteorológica e da precipitação 

poderão traduzir-se no estabelecimento ou variação da intensidade da erosão e na modificação da 

frequência e intensidade das inundações costeiras, aumentando ainda mais a exposição de pessoas e 

bens a situações de risco. 

Idealmente, o planeamento e gestão da faixa costeira deve assentar sobre o conhecimento objetivo 

dos padrões de evolução de longa duração, e dos ritmos de evolução sazonal dos sistemas litorais. 

A Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 82/2009, de 8 de Setembro) identifica o conhecimento científico e técnico como um valioso 

mecanismo para a interpretação integrada da evolução da zona costeira e como dimensão de suporte 

à decisão.  

As entidades gestoras do litoral, na qual a APA, I.P. assume particular relevância, reconhecem cada vez 

mais a necessidade de integrar o conhecimento sobre a dinâmica e evolução dos sistemas costeiros 

nos planos de ordenamento e gestão do território, de modo a assegurar o melhor compromisso entre 

usufruto do espaço e minimização dos riscos inerentes para pessoas e bens (adaptado de Silveira et al, 

2012). Não obstante o reconhecimento generalizado pelos agentes e decisores da importância da 

integração do conhecimento técnico-científico no processo de gestão e decisão das zonas costeiras, 

este é geralmente utilizado de forma casuística, esparso e em contextos predominantemente reativos. 

Esta situação deve-se, entre outros aspetos, à ausência de dados de monitorização sistemática 

relacionados com a evolução do litoral (e.g. posição da linha de costa, alterações morfológicas sazonais 

e inter-anuais na praia emersa e imersa, movimentos de massa em arribas, etc.) numa série de troços 

e à inexistência de um Programa de Monitorização estratégico e operacional para a totalidade da faixa 

costeira de Portugal Continental.  

A monitorização fornece uma base técnica e científica sólida fundamental para o suporte ao 

planeamento estratégico e gestão costeira, incluindo para os novos Programas da Orla Costeira 

(POC) e as intervenções de proteção/defesa tendentes a mitigar as situações de risco para pessoas 
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e bens, contribuindo para uma maior racionabilidade e sustentabilidade das opções tomadas pelos 

decisores. 

A presente memória descritiva e justificativa visa definir a arquitetura e tarefas inerentes à 

concretização física de um programa de monitorização (Programa COSMO) com caráter operacional e 

sistemático (ao longo de 36 meses) de âmbito nacional, assente na recolha, processamento e análise 

de dados e indicadores de diagnóstico do estado da faixa costeira limitada por sistemas praia-duna e 

praia-arriba, como ferramenta de apoio à gestão do risco costeiro e suporte à tomada de decisão.  

 

1.2 Enquadramento institucional e âmbito do programa de monitorização 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P, no termos do Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março, 

designadamente da alínea i) do seu n.º 3, tem como uma das suas atribuições “Promover a elaboração 

e a execução da estratégia de gestão integrada da zona costeira e assegurar a sua aplicação ao nível 

regional, assegurando a proteção e a valorização das zonas costeiras”. 

Nesse contexto, a Portaria n.º 108/2013, de 15 de março, que define os estatutos da APA, I.P., refere 

que, nos termos da alínea a) do Artigo 6.º, compete ao Departamento do Litoral e Proteção Costeira 

“Assegurar a prossecução da Estratégia Nacional de Gestão Integrada das Zonas Costeira e coordenar 

a sua implementação a nível nacional, regional e local”. 

 

 Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira 

A ENGIZC (RCM n.º 82/2009, de 8 de setembro) aponta a monitorização das zonas costeiras como um 

dos seus objetivos transversais, sendo um dos seus objetivos temáticos “Antecipar, prevenir e gerir 

situações de risco e de impactos de natureza ambiental, social e económica”. No âmbito deste objetivo 

preconiza as seguintes medidas: 

i) Identificar e caracterizar as áreas de risco e vulneráveis e tipificar mecanismos de salvaguarda 

[M_07]; 

ii) (Re)avaliar a necessidade de intervenções “pesadas” de defesa costeira através da aplicação de 

modelos multicritérios [M_08]; 

iii) Incorporar nos planos de contingência os riscos específicos da zona costeira [M_09]. 

A concretização das medidas acima preconizadas apenas será viável caso se disponham dos dados e 

indicadores necessários, designadamente os provenientes da monitorização da faixa costeira, sem os 

quais não é possível providenciar o devido suporte técnico à tomada de decisão em matéria de 

planeamento, ordenamento, gestão do risco e proteção/defesa costeira. 
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A ENGIZC define como objetivo transversal “Desenvolver mecanismos e redes de monitorização e 

observação”, propondo como prioritário a Medida 18 (M_18) de “Desenvolver um programa nacional 

de monitorização dos sistemas costeiros…”, considerando como fundamental a monitorização da 

resposta do sistema costeiro à subida do nível médio do mar e ao espectro mais alargado dos impactos 

das alterações climáticas, de modo a desenvolver as opções e planificar as ações a tomar. 

 

 Grupo de Trabalho do Litoral (2014)  

O GTL (2014) (Despacho n.º 6574/2014, de 20 de maio, do Secretário de Estado do Ambiente) vem 

reforçar a importância e necessidade de se implementar um Programa de Monitorização na faixa 

costeira de Portugal Continental, e refere que “…é fundamental garantir a existência de uma 

instituição da administração central que se assuma plenamente como a entidade responsável pela 

gestão integrada da zona costeira, e que uma instituição desta natureza disponha de uma unidade 

orgânica de nível superior, com um corpo científico e técnico qualificado e corretamente dimensionado, 

capaz de assegurar o planeamento estratégico para a gestão integrada e sustentável das zonas 

costeiras. Esta unidade deverá garantir, em colaboração com outras instituições, em particular com os 

centros de investigação, as empresas e as Câmaras Municipais: A monitorização integrada do litoral 

do país e a elaboração sistemática de mapas de vulnerabilidade e risco à escala nacional.” 

 

 Grupo de Trabalho dos Sedimentos (2015)  

O GTS (2015) (Despacho n.º 3839/2015, de 17 de abril, do Secretário de Estado do Ambiente) refere 

na alínea k) do seu Relatório Final (Conclusões e recomendações) que “Recomenda-se a 

implementação de um programa de monitorização da faixa costeira que dê suporte à tomada de 

decisão, nomeadamente no que se refere à gestão sedimentar integrada.” 

 

 Programas da Orla Costeira (POC) 

Em 2014, com a publicação da Lei de Bases Gerais de Política Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo (LBPSOTU) - Lei n.º 31/2014, de 30 de maio - foi alterado o sistema de gestão 

territorial. De acordo com a nova lei de bases, os planos especiais (onde se incluem os POOC) passam 

a ser designados 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. Os programas vinculam as 

entidades públicas e prevalecem sobre os planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal. 
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Em termos de área de intervenção, mantém-se em vigor o Decreto-lei n.º 159/2012, de 24 de julho, 

abrangendo estes programas uma faixa ao longo do litoral, a qual tem uma largura de 500m na zona 

terrestre, podendo ir a 1000 m, quando tal seja justificado pela necessidade de proteção de sistemas 

biofísicos costeiros, e uma faixa marítima até à batimétrica dos 30m, incluindo as áreas sob jurisdição 

portuária. 

Atualmente decorre a revisão da quase totalidade dos POOC do continente, a qual resultará na 

elaboração de cinco Programas para a Orla Costeira (POC), tendo sido determinada por despacho do 

membro do Governo responsável o ajustamento dos seus limites aos das 5 regiões hidrográficas e 

dando origem aos novos Programas da Orla Costeira nos troços: Caminha – Espinho, Ovar – Marinha 

Grande, Alcobaça – Cabo Espichel, Espichel – Odeceixe e Odeceixe – Vilamoura.  

No âmbito do processo de revisão em curso, foi unânime por parte das equipas técnicas envolvidas na 

elaboração dos Programas que a ausência quase total de dados de monitorização constituiu um 

obstáculo ao desenvolvimento dos trabalhos, designadamente nos seguintes aspetos: no 

dimensionamento de faixas de salvaguarda à erosão costeira, na programação futura de obras de 

proteção/defesa costeira; na calibração ou validação de modelos físicos e numéricos; na avaliação do 

grau de sucesso/comportamento das intervenções de engenharia e compreensão dos seus impactos. 

Os Programas da Orla Costeira propõem nas normas gerais das suas Diretivas e nos respetivos 

Programas de Execução a necessidade de se implementarem sistemas de monitorização da faixa 

costeira, em particular nas zonas de maior risco e vulnerabilidade.  

 

 Projeto “Criação e implementação de um sistema de monitorização no litoral abrangido pela 

área de jurisdição da ARH do Tejo” 

Entre junho de 2010 e junho de 2013 decorreu o projeto suprarreferido, o qual resultou de candidatura 

efetuada ao QREN/POVT (Operação POVT-03-0133-FCOES-000034). Os resultados obtidos no âmbito 

do projeto, entre outros, contribuíram para definir os procedimentos metodológicos e técnicas 

necessárias à implementação de um sistema de monitorização do litoral (focado na evolução e 

dinâmica dos sistemas costeiros) ajustado às necessidades de gestão e planeamento da tutela com 

responsabilidades na faixa costeira. 

Neste contexto, o Programa COSMO agora submetido ao processo de candidatura do POSEUR, foi 

efetuado de acordo com os resultados obtidos no projeto em apreço, designadamente ao nível das 

metodologias de monitorização (testadas e validadas) e definição dos locais de maior vulnerabilidade 

e risco. 
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2 Enquadramento na Prioridade de Investimento/Objetivo Específico 
do Programa COSMO 

Além da inexistência de uma política continuada e com caráter permanente de monitorização na faixa 

costeira, a APA, I.P. não dispõe de estrutura interna organizacional direcionada para esta temática, o 

que dificulta de sobremaneira a implementação e operacionalização dos procedimentos de 

monitorização (recolha, processamento, análise) e a sua correta disseminação pelos diferentes áreas 

de atuação de modo a garantir as melhores soluções e práticas de ordenamento e gestão do espaço e 

risco costeiro. 

A monitorização fornece uma base técnica e científica sólida fundamental para o suporte ao 

planeamento estratégico e gestão costeira, incluindo para os novos Programas da Orla Costeira (POC) 

e as intervenções de proteção/defesa tendentes a mitigar as situações de risco para pessoas e bens, 

contribuindo para uma maior racionabilidade e sustentabilidade das opções tomadas pelos decisores 

e gestores do espaço costeiro. 

Os dados de monitorização são frequentemente utilizados para suportar estudos estratégicos, definir 

o limiar de determinadas intervenções de gestão, prever antecipadamente problemas, determinar o 

tipo de projetos e timing de obras de engenharia.   

As principais razões para a recolha de dados de monitorização da faixa costeira, são as seguintes: 

a) Compreensão do passado: as tendências de longo prazo são fundamentais para compreender 

a evolução da praia/praia-duna ou da arriba; 

b) Identificação dos problemas atuais na linha de costa (em litoral arenoso e de arriba); 

c) Programação/faseamento das intervenções de gestão e/ou de proteção/defesa costeira; 

d) Calibração ou validação de modelos físicos e numéricos; 

e) Avaliação do grau de sucesso/comportamento das intervenções de engenharia; 

f) Compreensão dos impactos das intervenções no sistema costeiro; 

g) Providenciar evidências que a mitigação requerida (e.g. intervenção) foi efetivamente 

realizada. 

A monitorização assume um caráter estratégico para o país, constituindo um dos desígnios da 

Estratégia Nacional de Gestão Integrada das Zonas Costeira (RCM n.º 82/2009, de 8 de setembro).  

O GTL (2014) (Despacho n.º 6574/2014, de 20 de maio, do Secretário de Estado do Ambiente) e GTS 

(2015) (Despacho n.º 3839/2015, de 17 de abril, do Secretário de Estado do Ambiente) vêm reforçar a 

importância estratégica da monitorização enquanto instrumento de conhecimento técnico e científico 



6 

 

   
 
                                                                                                               Programa de MOnitorização da Faixa COSteira de Portugal Continental 

 

para apoio à gestão e a tomada de decisão na faixa costeira. Adicionalmente, no âmbito da revisão dos 

Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) (agora designados Programas da Orla Costeira), são 

propostas nas suas Diretivas a implementação de programas de monitorização da faixa costeira de 

âmbito nacional, regional e local, em particular nas zonas de maior risco e vulnerabilidade.  
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3 Descrição da Operação 

3.1 Estrutura do Programa COSMO e Tipologia das Tarefas de Monitorização 

A faixa costeira de Portugal Continental apresenta uma grande diversidade no que respeita à 

constituição geológica, à morfodinâmica, à presença de sistemas estuarinos e lagunares, e à 

intensidade da ocupação humana. Nestas condições, a definição de um programa de monitorização da 

dinâmica litoral, a longo prazo, economicamente viável, tem necessariamente que se concentrar na 

observação criteriosa dos fatores necessários para o acompanhamento e compreensão dos processos 

dominantes da dinâmica litoral em áreas relativamente extensas, e para a análise das tendências de 

evolução gerais da linha de costa. 

De acordo com as recomendações na literatura técnica e científica nacional e internacional (e.g. 

INAG/DHI, 2002; Bradbury, 2010; CONSCIENCE, 2010; Environoment Agency (UK), 2010; Bio et al, 

2015), atendendo ao conhecimento atualmente existente sobre as tendências evolutivas da faixa 

costeira de Portugal Continental e aos resultados obtidos em alguns programas de monitorização já 

realizados à escala local e regional (e.g. APA/ARH Tejo 2010-2013), considera-se que os esforços de 

monitorização da APA, I.P. devem ser dirigidos para a recolha de dados que possam ser utilizados como 

indicadores de diagnóstico do estado da zona costeira, para apoio à gestão nestas áreas do território 

e mitigação do risco costeiro.  

Os indicadores a monitorizar são os seguintes: 

a) Litoral arenoso – sistemas praia-duna 

a. Largura e altura do cordão dunar; 

b. Largura e volume da praia emersa; 

c. Morfologia e volumetria e altura da praia imersa até à profundidade de fecho; 

d. Posição da linha de costa (base do cordão dunar); 

b) Litoral de arriba – sistemas praia-arriba 

a. Largura e volume da praia emersa; 

b. Volumetria e altura da praia imersa até à profundidade de fecho; 

c. Volume e largura das instabilidades (i.e. movimentos de massa) nas arribas; 

d. Posição da crista da arriba (em arribas rochosas e brandas). 

As prioridades de monitorização (locais e frequência espácio-temporal) (Ponto 4) foram determinadas 

a partir da análise de um conjunto amplo de fatores (morfodinâmica, vulnerabilidade, ocupação e 

obras de proteção/defesa costeira), em função do grau de risco conhecido e observado no passado 

recente, e atentas as recomendações consagradas no Plano de Ação e Valorização do Litoral 2012-
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2015 da APA, Grupo de Trabalho do Litoral 2014, Grupo de Trabalho dos Sedimentos 2015 e Programas 

da Orla Costeira em execução. 

O Programa COSMO inclui a realização de 5 tipologias de trabalhos/tarefas, com os objetivos e 

metodologia de aquisição dos dados descritos na Tabela 1 e de acordo com a execução física prevista 

na Tabela 2. 
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Tabela 1 – Tipo de monitorização, metodologia de aquisição dos dados e resultados requeridos. 

Tipologia dos 

trabalhos de 

monitorização 

Objetivo Metodologia Periodicidade Resultados Produtos Finais 

PERFIL TOTAL 

Determinação das variações 

morfológicas sazonais (e.g. erosão 

por temporal, capacidade de 

recuperação da praia), avaliação, 

quantificação e magnitude dos 

processos de dinâmica transversal, 

evolução local da linha de costa 

Perfil transversal 

topo-hidrográfico, 

com recurso a 

GPS/RTK em terra e 

com sonda de feixe 

simples no mar 

Anual 

/Semestral 

Variações morfológicas do 

perfil de praia - volume 

(m3/m linear); largura (m); 

zonas de erosão/acreção 

Perfis topo-hidrográficos gerados a 

partir de pontos coordenados (x,y,z), 

espaçados de 1 m ou menos 

PERFIL EMERSO 

Determinação das variações 

morfológicas sazonais (e.g. erosão 

por temporal, capacidade de 

recuperação da praia), evolução local 

da linha de costa 

Perfil transversal de 

praia, com recurso a 

GPS/RTK 

Trimestral 

Variações morfológicas do 

perfil de praia - volume 

(m3/m linear); largura (m); 

zonas de erosão/acreção 

Perfis topográficos gerados a partir de 

pontos coordenados (x,y,z), espaçados 

de 1 m ou menos 

LEVANTAMENTO 

INTEGRAL – PRAIAS 

Determinação da posição espacial da 

linha de costa, quantificação das 

taxas de erosão/acreção, variações 

volumétricas da praia emersa, 

evolução das zonas dunares 

Cobertura integral 

de praias emersas e 

dunas, com recurso 

a meios aéreos, 

através de 

fotogrametria e/ou 

LiDAR 

Semestral a 

Anual 

Definição de zonas de erosão 

e acreção por cálculo de 

modelos digitais de terreno 

de diferentes datas, 

estereorrestituição da base 

da duna para verificar a 

evolução da linha de costa 

a) Modelo digital de terreno com 

resolução não superior a 10 cm; 

b) Nuvem de pontos da superfície do 

terreno com densidade não inferior a 

10 pontos/m2; 

c) Modelo 3D realista. 
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Tabela 1 – Tipo de monitorização, metodologia de aquisição dos dados e resultados requeridos. (Continuação) 

Tipologia dos 

trabalhos de 

monitorização 

Objetivo Metodologia Periodicidade Resultados Produtos Finais 

LEVANTAMENTO 

INTEGRAL – 

ARRIBAS 

Deteção e quantificação de 

eventos de instabilidade nas 

arribas por ocorrência de 

movimentos de massa de 

vertente de diferentes 

tipologias 

Cobertura integral de 

arribas, com recurso a 

fotogrametria aérea 

(podendo ser 

complementado com 

LiDAR 

Aerotransportado), e 

LiDAR Terrestre, para 

estéreo-

fotointerpretação e 

estereorrestituição 

Inicial e Final 

Definição de zonas que 

foram alvo de 

instabilidade e sua 

quantificação, através 

do cálculo de áreas e 

volume dos 

movimentos de massa 

de vertente entre os 

levantamentos aéreos 

a) Fotografias aéreas verticais originais; 

b) Ortofotomapas com resolução não superior a 5 

cm; 

c) Modelo digital de terreno com resolução não 

superior a 5 cm; 

d) Nuvem de pontos da superfície do terreno com 

equidistância não superior a 5 cm; 

e) Modelo 3D realista. 

LEVANTAMENTO 

TOPO- 

HIDROGRÁFICO 

Determinação da evolução e 

balanço sedimentar, na praia 

(domínio imerso e emerso) 

adjacente a troços críticos em 

erosão, sujeitos ou a sujeitar a 

intervenções de alimentação 

artificial ou no delta adjacente 

a barras de maré fixas ou 

naturais 

Levantamento 

topográfico da praia 

emersa com GPS/RTK; 

Cobertura total 

batimétrica, 

preferencialmente, com 

sonda multifeixe.  

Anual a Bienal 

Definição de zonas de 

erosão e acreção por 

determinação de 

diferenças de modelos 

digitais de terreno 

a) Topografia 
i. Perfis topográficos com espaçamento 

adequado à criação de MDT rigoroso. 
 

b) Hidrografia 
i. Modelo digital de terreno com resolução não 

superior a 10 cm até pelo menos aos -14 m 
(ZH); 

ii. Nuvem de pontos da superfície do terreno 
com densidade não inferior a 10 pontos/m2 
até pelo menos aos -14 m (ZH); 

iii. Modelo 3D. 
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Tabela 2 – Cronograma de execução física do Programa COSMO. 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 
                                                                                                              Programa de MOnitorização da Faixa COSteira de Portugal Continental 
  

 

3.2 Caraterização Sumária das Áreas a Monitorizar por Região Hidrográfica 

As necessidades de monitorização variam significativamente ao longo do país, face aos valores 

naturais presentes, situações de risco, geomorfologia costeira, práticas de gestão e condições 

de forçamento oceanográfico e meteorológico. Atendendo à estrutura da Agência Portuguesa 

do Ambiente, I.P., nos termos das Portaria n.º 108/2013, de 15 de março, considera-se que o 

presente Programa de Monitorização deve atender às necessidades específicas das 

administrações dos serviços territorialmente desconcentrados (ARH Norte, ARH Centro, ARH 

Tejo e Oeste, ARH Alentejo e ARH Algarve) (Figura 1), com a devida harmonização e 

uniformização à escala nacional em termos técnicos e metodológicos, de modo a assegurar a 

coerência e consistência necessárias à tomada de decisão relacionada com o ordenamento e 

gestão do espaço e risco costeiros. 

 

Figura 1 – Serviços territorialmente desconcentrados da APA, I.P. 
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Em termos gerais, os troços costeiros territorialmente afetos às ARH apresentam as seguintes 

caraterísticas e principais situações de risco:  

 

A área de intervenção no litoral da ARH Norte desenvolve-se ao longo de cerca de 144 km desde 

a foz do estuário do rio Minho até ao limite concelhio a norte da barrinha de Esmoriz, com uma 

orientação preferencial NNW-SSE. Trata-se de um troço costeiro talhado em arribas baixas, 

muito recortada, com escolhos e leixões frequentes e pontuada por praias encaixadas e em baía, 

com extensão longilitoral, encaixe e exposição variáveis. Constituem exceção os sistemas de 

barreira que limitam a embocadura de estuários (e.g. Minho, Âncora, Lima, Cávado, Ave e 

Douro) onde efeitos locais de inversão da deriva mantêm restingas arenosas enraizadas a sul 

(Andrade, 2006). 

As áreas de maior vulnerabilidade à erosão e galgamento/inundação, e subsequente risco, 

localizam-se nas frentes edificadas de Moledo do Minho, Amorosa a Castelo do Neiva, São 

Bartolomeu do Mar, Ofir, Apúlia, Aguçadoura, Árvore a Mindelo, Granja e Paramos (Veloso-

Gomes, 2007). 

Em janeiro e fevereiro de 2014, na sequência dos eventos erosivos e de galgamento/inundação 

associados às tempestades Hércules e Stephanie (APA, 2014), registaram-se uma série de 

ocorrências numa série de locais (e.g. Moledo, V.P. de Âncora, Castelo do Neiva, Belinho, Mar, 

Ofir, Pedrinhas/Apúlia, Cedovém, Estela, Mindelo, Angeiras, Lavadores/Salgueiros, 
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Salgueiros/Madalena, Madalena/Francelos, Francelos/Miramar), que se traduziram em danos 

nos passadiços de acesso à praia, destruição de sistemas de proteção dunar, danos pontuais em 

equipamentos/apoios de praia e danos localizados em infraestruturas de proteção/defesa 

costeira. 

 

 

A área de intervenção no litoral da ARH Centro desenvolve-se ao longo de cerca de 135 km desde 

o limite concelhio a norte da barrinha de Esmoriz até ao limite a sul da Praia de Vieira, com uma 

orientação preferencial NNE-SSW. Trata-se de um troço costeiro essencialmente limitado por 

praias arenosas, refletivas a intermédias-dissipativas que, para terra, dão lugar a extensos 

campos de dunas vegetados. Constituem exceção a singularidade do cabo Mondego e a barra 

de Aveiro. 

Trata-se do troço costeiro com as mais altas taxas de erosão do litoral português, tendo a linha 

de costa recuado em alguns locais entre 200 a 300m nos últimos 50 anos. As taxas de recuo 

neste troço atingem em alguns locais 7m/ano (APA, 2015). As áreas de maior vulnerabilidade à 

erosão e galgamento/inundação, e subsequente risco, localizam-se em Esmoriz/Cortegaça, 

Maceda, Furadouro, Barra, Costa Nova, Vagueira, Cova-Gala, Lavos, Leirosa e Pedrogão. 
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Em janeiro e fevereiro de 2014, na sequência dos eventos erosivos e de galgamento/inundação 

associados às tempestades Hércules e Stephanie (APA, 2014), registaram-se uma série de 

ocorrências, as quais se traduziram no recuo do cordão dunar a sotamar dos esporões e das 

obras aderentes (máximo entre 40/50m), com danos estruturais consideráveis no tardoz ou no 

coroamento das últimas, danos parciais/destruição de inúmeros passadiços de acesso à praia e 

danos numa série de equipamentos e apoios de praia. Os concelhos de Ovar, Ílhavo, Figueira da 

Foz e Leiria foram os mais afetados. 

 

 

A área de intervenção no litoral da ARH Tejo e Oeste desenvolve-se ao longo de cerca de 260 

km desde o limite a sul da Praia de Vieira até ao Cabo Espichel. O troço costeiro é 

predominantemente rochoso e irregular, fortemente recortado, sendo 85% talhado em arribas, 

estando orientado NE-SW até Peniche, NNE-SSW até ao cabo Raso (110 km), E-W até à barra do 

Tejo (15 km) e N-S entre a Trafaria e o cabo Espichel (35km). Os restantes 15% correspondem 

aos troços arenosos limitados por sistemas praia duna, destacando-se as enseadas do Baleal e 

Consolação no litoral oeste e os 2/3 da planície costeira, baixa e arenosa inserida na baía de 

grande raio de curvatura do arco Caparica-Espichel. Em litoral de arriba as principais situações 

de risco resultam da ocorrência irregular e descontínua de movimentos de massa de vertente 

de diferentes tipos e dimensões em áreas com ocupação humana na base e no topo das arribas. 
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Entre os anos 40 e 2010 foram inventariados por fotointerpretação 951 movimentos (Marques 

et al, 2013), os quais implicaram um recuo de crista compreendido entre 1m a 150m, com maior 

frequência de ocorrência no intervalo 1 m a 20 m. Entre 2006 e 2015 foram registados por 

observação direta no terreno 180 movimentos de massa de vertente, com volumes deslocados 

de 1 a 20 000 m3. 

Em litoral arenoso, a principal situação de risco localiza-se no troço de São João e Costa da 

Caparica, o qual recuou mais de 200m nos últimos 50 anos (Pinto, 2008; Silva et al, 2013), sendo 

frequentes os episódios erosivos e de galgamento/inundação no cordão dunar (São João) e 

paredão/passeio marginal (zona urbana) em situação de temporal (e.g. 2007, 2008, 2010, 2014). 

Em janeiro e fevereiro de 2014, na sequência dos eventos erosivos e de galgamento/inundação 

associados às tempestades Hércules e Stephanie (APA, 2014), registaram-se danos em algumas 

das infraestruturas de proteção costeira e de fruição pública (i.e. paredões, passeios marginais) 

existentes, nos acessos à praia, em equipamentos e apoios de praia, muros/guardas de 

segurança e pavimentos, sendo os concelhos mais afetados Marinha Grande, Alcobaça, Mafra, 

Sintra, Cascais e Almada. 

 

A área de intervenção no litoral da ARH Alentejo desenvolve-se ao longo de cerca de 215 km 

desde o cabo Espichel até à praia de Odeceixe. O troço costeiro desenvolve-se com uma 
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orientação E-W ao longo de 30 km até Setúbal, N-S entre a restinga de Troia e o cabo de Sines 

(64 km) e NNE-SSW entre este e a praia de Odeceixe (121 km).  

As arribas dominam ao longo de grande parte deste troço, destacando-se as arribas 

mergulhantes da Arrábida e o troço de arribas talhadas em turbiditos a sul de Sines, marginadas 

por plataforma de abrasão e praias em baía com dimensão, curvatura e exposição variável. 

Neste troço encontram-se campo de dunas pujantes e ativos, embora localizados e semi-

vegetados, em São Torpes e Bordeira-Carrapateira (Andrade, et al 2006).  

O arco Troia-Sines apresenta uma praia arenosa refletiva contínua, marginada por dunas até à 

zona do Carvalhal e partir daqui até Sines por arribas cortadas em areias plio-plistocénicas, 

fortemente abarrancadas ou por sistemas de cordões detríticos que correspondem às barreiras 

das lagunas de Melides, Santo André e Sancha (Andrade et al, 2006). 

As principais situações de risco decorrem da evolução das arribas contíguas a áreas com 

ocupação humana na Arrábida e a sul de Sines. Entre 1937/57 e 2012 foram inventariados por 

fotointerpretação 161 movimentos de massa de vertente, os quais produziram recuos na crista 

com larguras compreendidas entre os 3 e os 25m (NEMUS, 2015).  

Em janeiro e fevereiro de 2014, na sequência dos eventos erosivos e de galgamento/inundação 

associados às tempestades Hércules e Stephanie (APA, 2014), registaram-se numa série de 

passadiços e rampas de acesso à praia e, pontualmente, em alguns apoios de praia. Os 

fenómenos de galgamento oceânico, por vezes com inundação associada, foram 

particularmente gravosos nas praias do Carvalhal, Santo André, Fonte do Cortiço, São Torpes, 

Morgavel e Zambujeira do Mar. 
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A área de intervenção no litoral da ARH Algarve estende-se ao longo de cerca de 270 km desde 

a praia de Odeceixe até à foz do rio Guadiana. O troço costeiro desenvolve-se com uma 

orientação NNE-SSW até ao cabo de São Vicente, rodando para E-W até ao Ancão, NW-SE daqui 

até ao cabo de Santa Maria e NE-SW desde este ponto até ao Guadiana. 

Entre a praia de Odeceixe e Olhos de Água a linha de costa é predominantemente de arriba 

rochosa, alcantilada e recortada (alternando baías e promontórios), passando a assumir um 

caráter linear e a ser talhadas em materiais brandos até ao Ancão. As baías em situação de 

equilíbrio dinâmico do Alvor e Armação de Pêra, formadas por sistemas praia-duna, constituem 

as únicas exceções ao conteúdo geomorfológico dominante de arriba do barlavento algarvio.  

Do Ancão ao Guadiana o litoral é linear, baixo e arenoso, desenvolvendo-se ao longo de 70 km. 

O sistema de ilhas-barreira da Ria Formosa constitui o elemento morfológico principal, sendo 

interrompido pelas barras de maré do Ancão, de Faro-Olhão, da Armona, da Fuzeta, de Tavira e 

de Cacela. A leste de Cacela este sistema dá lugar a uma planície costeira complexa formada por 

praias soldadas e dunas, que se estende desde a Manta Rota até aos sapais e rasos de maré do 

Guadiana (Andrade et al, 2006). 

Em litoral de arriba rochosa, as principais situações de risco resultam da ocorrência irregular e 

descontínua de movimentos de massa de diferentes tipos e dimensões em áreas com ocupação 

humana na base e no topo das arribas, tendo sido registados entre 1995 e 2014 por observação 
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direta no terreno 244 movimentos de massa de vertente, os quais geraram recuos na entre 1m 

a 20m (Teixeira, 2014a). No troço de arribas brandas, com recuo linear e paralelo, a erosão nas 

décadas de 70 ao fim da década de 90 (recuo entre 50 a 100m em alguns troços) constitui fonte 

geradora de risco para as edificações localizadas no topo, tendo sido já demolidas duas moradias 

em 2004 (Teixeira, 2014a). 

Em litoral baixo e arenoso, as principais situações de risco decorrem dos fenómenos de erosão 

e galgamento oceânico/inundação já observados em alguns locais das ilhas-barreira com 

ocupação humana (e.g. Praia de Faro, Praia do Faro, Fuzeta, Armona) e dos processos 

relacionados com a dinâmica das barras de maré. 

No início de 2010, os fenómenos de galgamento e a abertura natural de uma nova barra de maré 

na ilha da Fuzeta provocaram a destruição de 44 casas (Teixeira, 2014b). Na praia de Faro 

registaram-se igualmente uma série de galgamentos oceânicos que afetaram zonas de 

estacionamento, a estrada principal e diversas habitações. Os temporais Hercules e Stephanie 

ocorridos em janeiro e fevereiro de 2014, provocaram danos em passadiços de acesso à praia 

(Praias de Armação de Pêra, Vale Olival, Carvoeiro, Vale Centianes) e em dois apoios de praia 

(Praias do Belixe e do Tonel) (APA, 2014). 

 

3.3 Localização e tipologia dos trabalhos de monitorização costeira 

A seleção dos locais, periodicidade e tipologia dos trabalhos de monitorização baseou-se no 

conhecimento atualizado sobre as tendências evolutivas e situações de risco da faixa costeira 

de Portugal Continental, designadamente:  

a) Observações/monitorização realizada pela APA e respetivos serviços territorialmente 

desconcentrados (ARH); 

b) Estudos técnicos específicos e projetos realizados no âmbito de intervenções de 

proteção/defesa costeira e em sede dos novos POC; 

c)  Publicações existentes no meio académico e científico; 

d)  Informação produzida no âmbito de projetos/estudos de monitorização local/regional 

prévios (e.g. APA/ARH Tejo 2010-2013); 

e) Informação produzida no âmbito do Plano Geral de Monitorização da Orla Costeira de 

Portugal Continental (INAG/DHI, 2002); 

f) Informação produzida e recomendações consagradas nos documentos: Plano de Ação e 

Valorização do Litoral 2012-2015 da APA; Grupo de Trabalho do Litoral 2014; Grupo de 

Trabalho dos Sedimentos 2015; Programas da Orla Costeira. 



20 

 

   
 
                                                                                                              Programa de MOnitorização da Faixa COSteira de Portugal Continental 

 

As figuras que identificam a tipologia dos trabalhos de monitorização para cada um dos locais 

selecionados ao longo da faixa costeira de Portugal continental (de Caminha e Vila Real de Sto. 

António), encontram-se no Anexo I. 

 

3.4 Coordenação técnica e acompanhamento do projeto 

A coordenação e implementação a nível nacional do Programa COSMO será assegurada pelo 

Departamento do Litoral e Proteção Costeira da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P, sendo o 

Coordenador Técnico e Gestor de Projeto o Dr. Celso Aleixo Pinto (Técnico Superior). 

A coordenação e articulação com os serviços territorialmente desconcentrados (ARH) será 

assegurada através do referido técnico com o responsável ou responsáveis regionais designados 

para o efeito. Serão ainda designados técnicos do DLPC da APA, I.P. para prestar o apoio técnico 

que se vier a revelar necessário no processo de desenvolvimento e implementação do projeto. 

A gestão e coordenação técnica do projeto consistirá na realização das seguintes tarefas:  

 Assegurar a realização de reuniões periódicas com a equipa, de modo a avaliar o estado e 

andamento dos trabalhos de monitorização contratados (ver cronograma); 

 Assegurar a validação dos dados de monitorização produzidos e sua aplicabilidade; 

 Coordenar e operacionalizar a partilha dos dados de monitorização produzidos pelos 

restantes Departamentos da APA e pelas ARH;  

 Coordenar e operacionalizar a partilha de dados de monitorização com as Autarquias e 

respetivos Serviços Municipais de Proteção Civil de modo a mitigar o risco costeiro; 

 Assegurar a integração na informação produzida nos instrumentos de planeamento e 

ordenamento do espaço costeiro (e.g. Programas da Orla Costeira e PDM) e no suporte à 

tomada de decisão em relação a obras de proteção/defesa costeira em litoral arenoso e de 

arriba; 

 Assegurar, em articulação com o DTSI e DCOM da APA, I.P., a gestão e armazenamento dos 

dados de monitorização e sua disponibilização interna e externa, de modo a garantir a 

disseminação e divulgação da informação produzida pela comunidade técnico-científica, 

autarquias e sociedade em geral; 

 Promover a necessária articulação e divulgação dos dados de monitorização pelos DCLIMA, 

DAIA e DRH da APA, I.P. de modo a apoiar as respetivas políticas, estratégias, estudos e 

projetos; 
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 Garantir a integração dos dados de monitorização no processo de identificação e 

mapeamento das zonas de risco e maior vulnerabilidade à escala nacional. 

 

3.5 Fiscalização 

O Programa COSMO, em face da sua elevada complexidade técnica e especificidade, irá ser alvo 

de uma prestação de serviços de Fiscalização, que decorrerá por ajuste direto com consulta a 

várias entidades. A Fiscalização envolverá todos os aspetos referentes à coordenação, controlo 

do planeamento e avanço dos trabalhos, validação dos resultados dos levantamentos, análise 

de divergências entre levantamentos consecutivos e validação dos relatórios e produtos finais. 

A APA, I.P. pretende realizar estes trabalhos através de contratação externa pelo facto de não 

dispor no seu quadro de pessoal de recursos humanos em número suficiente com as 

competências e habilitações técnicas necessárias ao desempenho da tarefa em causa.  

Esta prestação de serviços exige conhecimentos e meios logísticos para proceder à fiscalização 

da implementação do programa, nomeadamente, nos domínios da topografia, hidrografia e 

fotogrametria, para os quais esta Agência não dispõe de pessoal e meios logísticos para o efeito.  
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4 Aspetos Económicos e Financeiros 

A presente intervenção irá ser suportada por uma componente de Financiamento Nacional 

(Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos) e por uma componente comunitária (POSEUR). 

A Contrapartida Nacional irá assegurar 15% do custo total da operação, bem como o montante 

relativo aos 5% do valor da retenção da comparticipação para permitir o encerramento da 

operação. 

Este projeto não é gerador de receita, dada a especificidade da operação, não irão existir custos 

de manutenção/exploração após a conclusão da mesma. 

Dada a especificidade desta operação, reveste-se de grande complexidade fornecer uma 

quantificação adequada e objetiva dos seus benefícios. Os benefícios globais podem ser medidos 

de modo indireto, dado que a monitorização irá incrementar o conhecimento atual da faixa 

costeira e permitir uma melhor estimativa das tendências de evolução futura, otimizando o 

processo de gestão e tomada de decisão em relação a futuras intervenções.  

A adoção de estratégias de proteção mais resilientes, e opções de planeamento e ordenamento 

do espaço costeiro mais restritivas face aos riscos, irá permitir uma redução muito significativa 

dos custos futuros de proteção/defesa, pelo que o projeto revela-se globalmente muito positivo. 

A gestão financeira do projeto (processamento de faturas/pagamentos) será assegurada pelo 

Departamento Financeiro e de Recursos Gerais da APA, I.P. 

 

4.1 Estimativa de custos  

O custo total estimado para o Programa COSMO é de 3 364 620 € (três milhões, trezentos e 

sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte euros), valor a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

Este valor compreende o Programa de Monitorização (3 130 00 € - três milhões, cento e trinta 

mil euros), a Fiscalização (74 400 € - setenta e quatro mil e quatrocentos euros – IVA não 

incluído) e a revisão de preços de ambas as prestações de serviços (160 220 € - cento e sessenta 

mil, duzentos e vinte euros - IVA não incluído). 

O custo estende-se ao longo dos 36 meses de duração do programa. 
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5 Realizações e Resultados da Operação 

Os indicadores de realização e de resultado e metas associadas, que permitem avaliar o contributo da operação para os respetivos objetivos, são:  

Designação do Indicador 
Unidade de 

Medida 

Valor de 

Referência 
Meta Ano Alvo Descrição 

Estudos, cartografia e outros 

documentos de informação e 

conhecimentos produzidos 

Nº 0 12 2019 

A recolha de dados processa-se ao longo do programa 

de acordo com ciclos trimestrais (no total de 12 

trimestres).  

A cada ciclo corresponde a aquisição da tipologia de 

dados de acordo com o descrito no cronograma físico 

(Tabela 2). 

Extensão da faixa costeira com 

conhecimento melhorado em 

identificação de riscos específicos que 

afetam as zonas costeiras 

Km 0 234 2019 

Foi medido em Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

o comprimento da linha de costa que será objeto de 

monitorização de acordo com a tipologia dos trabalhos. 

De modo a facilitar a determinação do seu valor total, 

optou-se por efetuar uma análise por praia 

considerando a extensão de faixa costeira afeta à 

monitorização (Anexo I). 
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Designação do Indicador 
Unidade de 

Medida 

Valor de 

Referência 
Meta Ano Alvo Descrição 

Sistemas de informação e de 

monitorização 

desenvolvidos/implementados 

e 

reestruturados/modernizados 

Nº 0 1 2019 

Será desenvolvida uma plataforma do tipo WebSIG que se 

constituirá como veículo de acesso, partilha e transmissão da 

informação recolhida e produzida. Essa plataforma funcionará 

como um sistema único de fácil acesso com a ortocartografia e 

informação alfanumérica atualizada em permanência das áreas 

monitorizadas, permitindo a visualização e descarregamento dos 

dados. 

Incremento da acessibilidade à 

informação disponibilizada e 

partilhada nos Sistemas de 

informação e de 

monitorização 

% 0 100 2019 

Presentemente, não estão acessíveis nem partilhados em 

sistemas de informação, dados de monitorização da mesma 

natureza daqueles que irão ser produzidos ao longo do 

desenvolvimento dos trabalhos do Programa COSMO, daí que se 

considere que o valor de incremento será de 100%.   
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6 Contributo para os Critérios de Seleção 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO JUSTIFICAÇÕES 

b) Grau de risco de erosão da área de 
intervenção abrangida pelo estudo ou 
sistema de monitorização 

As necessidades de monitorização variam significativamente ao longo do país, 
face aos valores naturais presentes, situações de risco, geomorfologia costeira, 
práticas de gestão e condições de forçamento oceanográfico e meteorológico. 
Abrangendo as áreas de maior vulnerabilidade, identificadas no Relatório Final 
do Grupo de Trabalho dos Sedimentos (Despacho n.º 3839/2015, de 17 de 
abril, do Secretário de Estado do Ambiente) e no Relatório Final do Grupo de 
Trabalho do Litoral (Despacho n.º 6574/2014, de 20 de maio, do Secretário de 
Estado do Ambiente). 

c) Contributo em termos de 
planeamento, conhecimento e 
monitorização para intervenções 
inteligentes de proteção costeira em 
zonas de risco 

O planeamento e gestão da faixa costeira deve assentar sobre o conhecimento 
objetivo dos padrões de evolução de longa duração, e dos ritmos de evolução 
sazonal dos sistemas litorais, sendo exatamente isso que o Programa de 
Monitorização irá proporcionar. 
A integração do conhecimento sobre a dinâmica e evolução dos sistemas 
costeiros nos planos de ordenamento e gestão do território, permite assegurar 
o melhor compromisso entre usufruto do espaço e minimização dos riscos 
inerentes para pessoas e bens. 
A monitorização da resposta do sistema costeiro à subida do nível médio do 
mar e ao espectro mais alargado dos impactos das alterações climáticas, é 
crucial para o estabelecimento de opções e planificação das ações a tomar. 
Os resultados da monitorização, serão analisados e observados à luz de 
sistemas de informação geográfica, dando suporte ao processo de gestão e 
facilitando a tomada de decisão.  

d) Carácter inovador dos estudos, 
planos, ações de informação e 
sistemas de monitorização do ponto 
de vista da metodologia, da 
tecnologia e da disseminação de 
resultados e da sua adequação aos 
resultados pretendidos 

Os trabalhos envolvidos no presente programa envolvem modernas e 
inovadoras técnicas de aquisição dos dados, designadamente, fotogrametria e 
LiDAR. Inovador é também o facto, de a própria monitorização se basear em 
tais técnicas de aquisição de dados. A disponibilização integral e gratuita por 
via de um portal na internet, de todos os dados pós-processamento, é tida 
como fundamental para o exponenciar dos benefícios da implementação e 
manutenção de um sistema de monitorização como aquele em apreço.  
A metodologia escolhida, é facilmente replicável a outros locais, garantindo 
condições de aferição no tempo e no espaço.  

e) Âmbito territorial da intervenção 

O presente Programa de Monitorização, atende às necessidades específicas 
das diferentes Administrações das Regiões Hidrográficas do país (ARH Norte, 
ARH Centro, ARH Tejo e Oeste, ARH Alentejo e ARH Algarve). Dessa forma, 
possui necessariamente uma escala de atuação nacional, com diferentes 
manchas de território a serem alvo de monitorização, distribuídas ao longo de 
todo o país (Portugal Continental). 

f) Projeto desenvolvido em parceria 
com instituições do sistema científico 
e tecnológico nacional e/ou 
internacional e/ou com entidades 
privadas que desenvolvam atividades 
de I&D 

Espera-se que a Fiscalização do Programa de Monitorização, face ao seu 
carácter altamente técnico e especializado, venha a recair sobre um ou mais 
centros de investigação da comunidade académica, sendo provavelmente 
dessa forma ponto de partida para outros trabalhos de investigação.  

g) Complementaridade com ações 
financiadas por outros instrumentos 
de financiamento, nacionais e 
comunitário 

O Programa de Monitorização possibilitará caracterizar a situação de 
referência de possíveis ações de reposição do balanço sedimentar, a efetuar 
em 4 setores da faixa costeira de Portugal continental. Além do mais, todas as 
intervenções de proteção costeira, como sejam, a consolidação de arribas (e.g. 
Praia de São Bernardino e Praia da Consolação), alimentações artificiais de 
praias (e.g. Praia de D. Ana e Costa da Caparica), estruturas longitudinais 
aderente e outras, serão escrutinadas pela monitorização, dando a conhecer 
de facto, os efeitos de tais ações. 
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7 Plano de Comunicação 

Dando cumprimento às obrigações fixadas n.º 3 do artigo 115º do Regulamento (UE) n.º 

1303/2013, de 17 de Dezembro, estão previstas as seguintes ações: 

a) Plataforma de Sistema de Informação Geográfico - WebSIG  

I. No âmbito do presente projeto pretende-se que o Adjudicatário proceda à criação, 

desenvolvimento e atualização permanente de uma plataforma online de Sistema de 

Informação Geográfico do tipo WebSIG acessível a partir do site da APA, I.P.; 

II. Essa plataforma funcionará como um sistema único de fácil acesso e partilha de 

ortocartografia e informação alfanumérica atualizada de áreas de risco do litoral de 

Portugal continental. 

III. O WebSIG será criado com o objetivo de: 

i. Sensibilizar o público em geral; 

ii. Melhorar a gestão e administração dos agentes locais; 

iii. Assegurar a transferência de experiências e livre circulação do conhecimento; 

iv. Melhorar a acessibilidade à informação relativa à dinâmica e tendências 

evolutivas da faixa costeira, vulnerabilidade e zonas de risco. 

IV. Na plataforma serão incorporados os produtos finais resultantes dos dados espaciais 

obtidos dos levantamentos, após processados e analisados, nomeadamente: 

i. Ortofotomapas dos levantamentos das diferentes datas; 

ii. Levantamentos dos Perfis Emersos; 

iii. Levantamentos dos Perfis Totais; 

iv. Levantamentos e mapas das diferenças entre Modelos Digitais de Terreno dos 

Levantamentos Integrais – Praias; 

v. Mapa das diferenças entre Modelos Digitais de Terreno dos Levantamentos 

Topo-Hidrográficos; 

vi. Linhas de costa (base da duna) de diferentes datas; 

vii. Locais onde ocorreram movimentos de massa de vertente com respetivos 

recuos, áreas instabilizadas e volumes deslocados. 

V. O WebSIG terá de ser desenvolvido em acordo com as normas da Diretiva INSPIRE 

(Diretiva 2007/2/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de março de 2007). 

VI. A parte gráfica e promocional da página ficará afeta a um trabalho especializado de 

WebDesign, indo ao encontro das especificações técnicas da APA, I.P. 

VII. O WebSIG em causa, será desenvolvido, tendo como modelo o disponível em: 

http://www.channelcoast.org/data_management/online_data_catalogue/metadat

a/search/index2.php 

http://www.channelcoast.org/data_management/online_data_catalogue/metadata/search/index2.php
http://www.channelcoast.org/data_management/online_data_catalogue/metadata/search/index2.php
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b) Publicação em sites institucionais das ações em curso e dos dados pós-processamento 

resultantes destas; 

c) Elaboração de press releases; 

d) Elaboração de reportagem televisiva. 

No início do Programa COSMO e periodicamente, serão elaborados press releases dando conta 

dos objetivos do programa e das conclusões extraídas, à medida que os dados forem sendo 

recolhidos, processados e analisados. 

Será promovida uma sessão pública para apresentação dos principais resultados obtidos e 

conclusões obtidos pelo programa, para a qual serão convidados todos os stakeholders 

(Municípios, Autoridade Marítima, Proteção Civil, DGRM, Autoridades Portuárias, IH, LNEC, 

Investigadores) cuja atividade incida na gestão e mitigação do risco costeiro. 
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Segmento 
Costeiro 

Localidade 
Administração da 

Região Hidrográfica 
Concelho 

Extensão da faixa costeira 
com conhecimento 

melhorado (km) 

Tipologia 

Perfil 
Emerso 

Perfil 
Total 

Levantamento 
Integral - Praias 

Levantamento 
Integral - Arribas 

Levantamento 
Topo-Hidrográfico 

S1 Praia de Vila Praia de Âncora Norte Caminha 0,2 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S2 Praia da Duna do Caldeirão Norte Caminha 1,6 ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 

S3 
Praia do Cabedelo - Praia da 

Amorosa 
Norte Viana do Castelo 5 ✔ ✔ ✖ ✖ ✔ 

S4 
Praia da Pedra Alta - Praia de 

Esposende 
Norte 

Viana do Castelo 
- Esposende 

11 ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

S5 Praia de Ofir - Praia de Pedrinhas Norte Esposende 5,7 ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

S6 Praia de Apúlia - Praia da Estela Norte 
Esposende - 

Póvoa de Varzim 
4 ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ 

S7 Praia de Paimó Norte Póvoa de Varzim 1 ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ 

S8 Praia do Carvalhido Norte Póvoa de Varzim 1 ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 

S9 Praia da Azurara - Praia de Mindelo Norte Vila do Conde 3,5 ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 

S10 Praia de Matosinhos Norte Matosinhos 1 ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 

S11 
Praia do Ourigo - Praia do Cabedelo 

do Douro 
Norte 

Porto - Vila Nova 
de Gaia 

1,8 ✖ ✔ ✔ ✖ ✔ 

S12 
Praia de Miramar (sul) - Praia de 

Paramos 
Norte 

Vila Nova de Gaia 
- Espinho 

10,4 ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

S13 Praia de Esmoriz Centro Ovar 1,7 ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 

S14 
Praia de Cortegaça - Praia de Torrão 

do Lameiro 
Centro Ovar 14,2 ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

S15 Praia da Torreira Centro Murtosa 1 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S16 
Praia de São Jacinto - Praia do Poço 

da Cruz 
Centro 

Aveiro - Ílhavo - 
Mira 

23,7 ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ 

S17 Praia de Mira Centro Mira 2 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S18 Praia da Tocha Centro Cantanhede 1 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S19 Praia de Quiaios Centro Figueira da Foz 1 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S20 
Praia do Cabo Mondego - Praia da 

Cova Gala (sul) 
Centro Figueira da Foz 6,5 ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ 

S21 
Praia da Cova Gala (sul) - Praia da 

Leirosa 
Centro Figueira da Foz 8,5 ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ 

S22 Praia do Pedrogão Centro Leiria 3 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 
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Segmento 
Costeiro 

Localidade 
Administração da 

Região Hidrográfica 
Concelho 

Extensão da faixa costeira 
com conhecimento 

melhorado (km) 

Tipologia 

Perfil 
Emerso 

Perfil 
Total 

Levantamento 
Integral - Praias 

Levantamento 
Integral - Arribas 

Levantamento 
Topo-Hidrográfico 

S23 Praia da Vieira Tejo e Oeste Marinha Grande 1 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S24 Praia das Pedras Negras Tejo e Oeste Marinha Grande 1 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S25 Praia de São Pedro de Moel Tejo e Oeste Marinha Grande 1,2 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S26 
Praia da Pedra Lisa - Praia da Água de 

Madeiros 
Tejo e Oeste 

Marinha Grande 
- Alcobaça 

0,5 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S27 Praia da Pedra do Ouro Tejo e Oeste Alcobaça 0,6 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S28 Praia de Paredes da Vitória Tejo e Oeste Alcobaça 1 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S29 Praia da Mina Tejo e Oeste Alcobaça 0,5 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S30 Praia de Vale Furado Tejo e Oeste Alcobaça 0,6 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S31 Praia da Légua Tejo e Oeste Alcobaça 0,5 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S32 Praia do Norte - Praia da Nazaré Tejo e Oeste Nazaré 1,4 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S33 Praia da Nazaré Tejo e Oeste Nazaré 1,5 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S34 
Praia da Gralha - Praia de São 

Martinho do Porto 
Tejo e Oeste Alcobaça 3 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S35 Praia do Mar Tejo e Oeste Caldas da Rainha 1 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S36 Praia do Bom Sucesso Tejo e Oeste Óbidos 1,6 ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ 

S37 Praia de Covões - Praia d' El Rei Tejo e Oeste Óbidos 0,4 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S38 Praia d' El Rei Tejo e Oeste Óbidos 1 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S39 Praia do Pico da Antena Tejo e Oeste Óbidos 0,5 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S40 Praia da Almagreira Tejo e Oeste Peniche 1 ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 

S41 Praia do Baleal (norte) (Lagído) Tejo e Oeste Peniche 0,6 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S42 Ínsua do Baleal Tejo e Oeste Peniche 1,9 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S43 
Praia do Baleal (sul) - Praia da 

Gambôa 
Tejo e Oeste Peniche 4,3 ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ 

S44 
Praia do Portinho da Areia Norte - 

Cabo Carvoeiro 
Tejo e Oeste Peniche 3,5 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S45 
Praia da Camaroa - Praia do Carreiro 

da Falésia 
Tejo e Oeste Peniche 0,5 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 
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Segmento 
Costeiro 

Localidade 
Administração da 

Região Hidrográfica 
Concelho 

Extensão da faixa costeira 
com conhecimento 

melhorado (km) 

Tipologia 

Perfil 
Emerso 

Perfil 
Total 

Levantamento 
Integral - Praias 

Levantamento 
Integral - Arribas 

Levantamento 
Topo-Hidrográfico 

S46 
Praia dos Supertubos - Praia da 

Consolação 
Tejo e Oeste Peniche 3 ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 

S47 Praia da Berlenga Tejo e Oeste Peniche 0,2 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S48 
Praia da Consolação - Praia das 

Rochas 
Tejo e Oeste Peniche 0,8 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S49 Praia de São Bernardino Tejo e Oeste Peniche 0,5 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S50 Praia de Paimogo Tejo e Oeste Lourinhã 0,8 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S51 
Praia da Malhada - Praia da Areia 

Branca 
Tejo e Oeste Lourinhã 1 ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S52 Praia do Porto das Barcas Tejo e Oeste Lourinhã 0,8 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S53 Praia de Porto Dinheiro Tejo e Oeste Lourinhã 1 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S54 Praia de Valmitão Tejo e Oeste Lourinhã 0,6 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S55 
Praia de Porto Novo - Praia de Santa 

Rita (norte) 
Tejo e Oeste Torres Vedras 1,3 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S56 Praia do Amanhã - Praia da Formosa Tejo e Oeste Torres Vedras 2,7 ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S57 Praia Azul Tejo e Oeste Torres Vedras 0,3 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S58 Praia do Porto da Assenta Tejo e Oeste Torres Vedras 0,3 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S59 Praia da Calada Tejo e Oeste Mafra 0,5 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S60 Praia de São Lourenço Tejo e Oeste Mafra 0,5 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S61 Praia dos Coxos Tejo e Oeste Mafra 0,4 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S62 
Praia de Ribeira d'Ilhas - Praia do 

Alibabá 
Tejo e Oeste Mafra 0,7 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S63 
Praia do Matadouro - Praia de São 

Sebastião 
Tejo e Oeste Mafra 0,8 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S64 Praia do Norte (Algodio) Tejo e Oeste Mafra 0,5 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S65 Praia do Sul Tejo e Oeste Mafra 0,6 ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ 

S66 Praia da Foz do Lizandro Tejo e Oeste Mafra 0,3 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S67 Praia do Magoito Tejo e Oeste Sintra 0,7 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S68 Praia das Azenhas do Mar Tejo e Oeste Sintra 0,7 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 
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Segmento 
Costeiro 

Localidade 
Administração da 

Região Hidrográfica 
Concelho 

Extensão da faixa costeira 
com conhecimento 

melhorado (km) 

Tipologia 

Perfil 
Emerso 

Perfil 
Total 

Levantamento 
Integral - Praias 

Levantamento 
Integral - Arribas 

Levantamento 
Topo-Hidrográfico 

S69 Praia das Maçãs Tejo e Oeste Sintra 0,8 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S70 Praia Grande do Rodízio Tejo e Oeste Sintra 0,9 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S71 Praia Grande do Guincho Tejo e Oeste Cascais 0,7 ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ 

S72 
Praia da Água Doce - Praia da 

Crismina 
Tejo e Oeste Cascais 1 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S73 Casa da Guia Tejo e Oeste Cascais 0,5 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S74 Praia de São Pedro do Estoril Tejo e Oeste Cascais 0,2 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S75 Praia da Bafureira Tejo e Oeste Cascais 0,3 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S76 Praia de Carcavelos Tejo e Oeste Cascais 1,4 ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 

S77 
Praia da Cova do Vapor - Praia da 

Cornélia 
Tejo e Oeste Almada 6 ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ 

S78 Praia da Rainha Tejo e Oeste Almada 1 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S79 Praia da Fonte da Telha Tejo e Oeste Almada 1 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S80 Praia da Lagoa de Albufeira Tejo e Oeste Sesimbra 1 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S81 Praia do Moinho de Baixo Tejo e Oeste Sesimbra 1 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S82 Praia do Penedo - Praia das Bicas Tejo e Oeste Sesimbra 0,9 ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S83 Marina de Sesimbra Alentejo Sesimbra 1,1 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S84 Praia do Ouro - Praia da Califórnia Alentejo Sesimbra 1,5 ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S85 Praia de Alpertuche Alentejo Setúbal 0,7 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S86 Praia de Tróia Alentejo Grândola 1,6 ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 

S87 Praia do Campismo - Praia Atlântica Alentejo Grândola 2 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S88 Praia da Comporta Alentejo Grândola 1 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S89 Praia do Carvalhal Alentejo Grândola 1 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S90 Praia da Raposa Alentejo Grândola 0,5 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S91 Praia da Galé-Fontainhas Alentejo Grândola 0,8 ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S92 Praia da Costa de Santo André Alentejo 
Santiago do 

Cacém 
1 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 
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Segmento 
Costeiro 

Localidade 
Administração da 

Região Hidrográfica 
Concelho 

Extensão da faixa costeira 
com conhecimento 

melhorado (km) 

Tipologia 

Perfil 
Emerso 

Perfil 
Total 

Levantamento 
Integral - Praias 

Levantamento 
Integral - Arribas 

Levantamento 
Topo-Hidrográfico 

S93 Praia de São Torpes Alentejo Sines 1,6 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S94 Praia da Ilha do Pessegueiro Alentejo Sines 0,2 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S95 Praia do Patacho Alentejo Odemira 0,5 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S96 Praia do Farol - Praia da Franquia Alentejo Odemira 1 ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ 

S97 Praia da Zambujeira do Mar Alentejo Odemira 0,8 ✔ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S98 Praia da Azenha do Mar Alentejo Odemira 0,3 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S99 Praia do Monte Clérigo Algarve Aljezur 0,2 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S100 Praia da Arrifana Algarve Aljezur 1 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S101 Prainha das Poças - Praia da Mareta Algarve Vila do Bispo 2,5 ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ 

S102 Praia do Burgau Algarve Vila do Bispo 0,5 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S103 Praia da Luz - Praia do Canavial Algarve Lagos 4,4 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S104 Praia Dona Ana Algarve Lagos 0,8 ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ 

S105 Praia Grande Algarve Lagoa 0,3 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S106 Praia do Molhe Algarve Lagoa 0,3 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S107 Praia dos Caneiros Algarve Lagoa 0,3 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S108 Praia de Carvoeiro Algarve Lagoa 0,8 ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ 

S109 Praia do Vale Centianes Algarve Lagoa 0,3 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S110 Praia de Benagil Algarve Lagoa 0,6 ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ 

S111 Praia Nova - Praia da Cova Redonda Algarve Lagoa 2 ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ 

S112 Praia da Galé Algarve Albufeira 0,9 ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ 

S113 Praia do Castelo - Praia da Coelha Algarve Albufeira 1,2 ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ 

S114 Praia do Peneco - Praia dos Alemães Algarve Albufeira 2,5 ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ 

S115 Praia da Balaia (Praia de Santa 
Eulália) 

Algarve Albufeira 0,4 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 
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Segmento 
Costeiro 

Localidade 
Administração da 

Região Hidrográfica 
Concelho 

Extensão da faixa costeira 
com conhecimento 

melhorado (km) 

Tipologia 

Perfil 
Emerso 

Perfil 
Total 

Levantamento 
Integral - Praias 

Levantamento 
Integral - Arribas 

Levantamento 
Topo-Hidrográfico 

S116 Praia Maria Luísa Algarve Albufeira 1 ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ 

S117 
Praia dos Olhos de Água - Praia da 
Falésia (Praia da Rocha Baixinha 

(nascente)) 
Algarve Albufeira - Loulé 5,3 ✖ ✖ ✔ ✔ ✖ 

S118 
Praia do Forte Novo - Praia do Garrão 

(Nascente) 
Algarve Loulé 4,6 ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ 

S119 Praia de Faro (Mar) Algarve Faro 2,3 ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ 

S120 
Praia da Barreta (Mar) - Praia da Ilha 

do Farol (Mar) 
Algarve Faro 4 ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ 

S121 
Praia da Culatra (Mar) - Praia da 

Armona (Mar) 
Algarve Faro 5,6 ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ 

S122 Praia da Fuseta (Mar) Algarve Faro 1,6 ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ 

S123 Praia da Ilha de Tavira (Mar) Algarve Faro 1,2 ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ 

          

   TOTAL 234      
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