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ESTRATÉGIA INTEGRADA PARA 
O LITORAL ESPINHO - NAZARÉ 

 
Como foi referido no capítulo 7, para o litoral Espinho - Nazaré preconiza-se, 

fundamentalmente, a opção "adaptação". No entanto, dadas as especificidades locais e o nível 
das intervenções efectuadas nalgumas zonas, sugere-se que seja adoptada uma estratégia que, 
embora tendo por base a "adaptação", contemple, nalguns pontos, a "protecção" e 
noutros a "retirada". 

Atendendo a que as principais causas dos problemas são constituídos pelas 
deficiências de abastecimento sedimentar e pela ocupação humana em zonas de risco elevado 
na faixa costeira, a estratégia que se propõe tem fundamentalmente em atenção estes factores. 
11.1. OCUPAÇÃO HUMANA 

Neste ponto preconiza-se que seja efectivamente dado cumprimento aos princípios 
estipulados no Decreto-Lei nº 302/90, de 26 de Setembro. Tais princípios constituem uma 
base de gestão excelente, nomeadamente os que afirmam que: 

a) As edificações devem ser afastadas, tanto quanto possível, da linha de costa; 
b) O desenvolvimento linear das edificações ao longo da costa deve ser evitado; 
c) As novas ocupações do solo devem localizar-se, preferencialmente, nos 

aglomerados existentes; 
d) A ocupação urbana próxima do litoral deve ser desenvolvida, 

preferencialmente, em forma de cunha; 
e) Entre as zonas já urbanizadas deve ser acautelada a existência de zonas 

naturais ou agrícolas suficientemente vastas; 
f) Não deve ser permitida qualquer construção em zonas de elevados riscos 

naturais; 
g) Deve evitar-se a abertura de estradas paralelas à costa; 
h) O acesso ao litoral deve ser promovido através de ramais perpendiculares à 

linha de costa, localizados em pontos criteriosamente escolhidos para o 
efeito; 

i) A transposição das dunas costeiras deve ser limitada à circulação pedonal, a 
efectuar através de passadeiras - estrados sobrelevados. 
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Na realidade, estes princípios não têm, efectivamente, sido aplicados no litoral 
considerado. É fundamental e urgente que tais princípios comecem a ser estritamente 
cumpridos. 

Quase todo o litoral entre Espinho e Nazaré constitui "zona de elevados riscos 
naturais", nomeadamente (mas não só) no que respeita a "riscos de erosão intensa". O 
Decreto-Lei aludido estipula que, nestes casos, "não deve ser permitida qualquer 
construção". Existe, assim, uma excelente base legal apropriada para impedir o crescimento 
(tanto em largura como em altura) da frente oceânica dos núcleos urbanos (contrariamente ao 
que efectivamente se verifica na Vagueira, no Furadouro e em tantos outros locais). 

Simultaneamente, deve considerar-se seriamente a redução da frente oceânica dos 
núcleos urbanos, através de esquemas a estudar (mas que podem envolver expropriações 
(com as respectivas indemnizações), fiscalização criteriosa da legalidade das construções, não 
protecção, etc.). 

Em qualquer dos casos, deve-se estar preparado (e as estruturas de protecção civil 
para isso devem ser alertadas) para, em qualquer altura, poderem aqui surgir situações de 
extrema gravidade devido, por exemplo, à actuação de temporais excepcionais ou à 
ocorrência de um grande "tsunami". 

Fora do perímetro, junto ao litoral, dos centros urbanos, deve ser estritamente 
proibida a construção de qualquer edificação. 

Nos pequenos centros urbanos ou quando se trata de edificações isoladas deve ser 
seriamente considerada a opção de "retirada estratégica". 

Os acessos às praias devem ser criteriosamente escolhidos, devendo recorrer-se a 
estradas perpendiculares à costa, pequenas linhas de comboio com a mesma orientação, 
passadeiras sobreelevadas, escadarias de madeira assentes em estacas, etc.. Todavia, estas 
estruturas devem ser implantadas tendo em atenção que podem, a curto-médio prazo, ser 
atingidas pela erosão costeira, pelo que se deve estar preparado para a sua remoção atempada 
ou para a sua destruição. 

Na gestão da zona costeira deve-se ter em atenção que esta é uma zona com vastas 
potencialidades, e que constitui património comum. Os seus valores paisagísticos, ecológicos, 
turísticos, económicos, etc., devem ser preservados, explorando-os de forma claramente 
sustentável. Assim, toda a franja costeira entre Espinho e Nazaré, numa largura que, 
tentativamente, pode ser fixada em 2 Km para o lado da terra a partir da linha de costa 
actual (e 2 Km para o lado do mar) deve ser promulgada como zona protegida (zona de 
paisagem protegida? parque natural? reserva nacional?). 

O estabelecimento desta zona litoral protegida permite, em simultâneo, atingir vários 
objectivos, nomeadamente:  

a) preservar os valores naturais aí existentes;  
b) disciplinar a ocupação humana nesta zona;  
c) definir uma faixa de terreno cuja eventual perda por erosão costeira seja 

aprioristicamente aceite (e que será gerida de acordo com essa possibilidade);  
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d) facilitar a gestão da zona, que terá um órgão central de gestão e coordenação 
(evitando-se que, como se verifica actualmente, diferentes partes estejam sob a 
tutela de diferentes instituições com interesses e modos de actuar diversificados e, 
por vezes, antagónicos, cuja coordenação é muito difícil ou, mesmo, impossível);  

e) propiciar a adopção de uma estratégia integrada para o conjunto do litoral. 
11.2. OBRAS PESADAS DE PROTECÇÃO COSTEIRA 

Parece ser inevitável que se continuem a proteger, com estruturas maciças, 
alguns núcleos urbanos principais, nomeadamente a cidade de Espinho. Aplica-se, nestes 
casos, a opção "protecção". 

Sempre que estas estruturas começarem a apresentar sintomas de degradação, ou 
revelarem ser insuficientes, devem ser reforçadas e ampliadas. No entanto, tais novas 
intervenções devem incidir na parte interna e, nunca, na parte externa, ou seja, 
tendencialmente devem conduzir, de forma preferencial, a manutenção ou ligeiro recuo da 
linha de costa artificial, e não a avanço desta. Evitar-se-á, assim, que os níveis de interrupção 
da deriva litoral sejam ampliados. 

As estruturas pesadas de protecção costeira existentes fora dos núcleos urbanos 
principais devem, progressivamente, ir sendo reduzidas e/ou eliminadas, numa acção 
concertada com outros tipos de intervenções ligeiras (realimentações, reforço das defesas 
naturais) a seguir referidos. Tal propiciará uma mais fácil passagem da deriva litoral e, 
consequentemente, minimização dos problemas nos troços a sotamar. 

As frentes oceânicas de grande parte dos núcleos urbanos litorais desta região 
encontram-se, actualmente, em posição nitidamente protuberante relativamente à linha de 
costa adjacente. Deve-se tal ao facto da linha de costa regional ter recuado, o mesmo não se 
verificando com a linha de costa artificial existente nessas frentes oceânicas. 
Consequentemente, o nível de interrupção da deriva litoral tem vindo a ampliar-se nesses 
pontos. Devem ser envidados esforços no sentido de reformular as estruturas de protecção, 
tendo como objectivo um mínimo de interrupção da deriva litoral. 
11.3. RECONSTITUIÇÃO DA DERIVA LITORAL 
11.3.1. Operações de Realimentação 

Estima-se que a deriva litoral potencial nesta região seja, em média, superior a 
106m3/ano, isto é, que os mecanismos de transporte sedimentar tenham a possibilidade de 
transportar para Sul, em cada ponto, anualmente, esse volume de areias. 

Quando existia um abastecimento sedimentar abundante, a deriva litoral estava 
saturada, e deixava na praia o excesso de areias que não conseguia transportar. O 
comportamento do litoral era, então, regressivo (segundo os conceitos de Curray, 1960; 
1964), isto é, registava-se migração da linha de costa para o lado do oceano. 

Actualmente, o abastecimento sedimentar é bastante pequeno e a deriva litoral não 
está, geralmente, saturada. Consequentemente, verifica-se erosão das praias e das dunas, 
tendendo a deriva litoral a saturar-se com as areias assim conseguidas. Como resultado, o 
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comportamento do litoral é transgressivo (segundo os conceitos aludidos), e verifica-se recuo 
da linha de costa. 

Compreende-se bem, assim, a razão porque as taxas de recuo são elevadas nas partes 
setentrionais dos troços Espinho - Barra de Aveiro, Barra de Aveiro - Figueira da Foz e 
Figueira da Foz - Nazaré. A partir mais ou menos da parte mediana dos troços aludidos a 
deriva litoral tende a começar a estar saturada com as areias erodidas mais a Norte e, como 
resultado, as taxas de recuo diminuem progressivamente até se tornarem nulas. 

Compreende-se, também, porque é que a erosão costeira se tem propagado em 
direcção ao Sul. Por um lado, estruturas pesadas de protecção, nas partes intermédias, 
interrompem, em maior ou menor grau, a deriva litoral, tornando-a mais insaturada a sotamar. 
Por outro, e principalmente, a construção de obras extensivas de protecção costeira nas partes 
setentrionais dos troços referidos impede a erosão das dunas com intensidade suficiente, 
começando a deriva litoral a saturar-se mais a Sul, provocando o aludido agravamento e 
propagação da erosão costeira. 

Da explanação efectuada conclui-se que, quanto mais a Norte (nos troços referidos) 
se verificar a saturação da deriva litoral, menos a Sul se farão sentir os problemas de erosão 
costeira. Assim, verosimilmente, se nas extremidades norte destes troços (Espinho, 
Barra/Costa Nova, Gala/Cova) se efectuar injecção de areias em quantidade suficiente 
para saturar a deriva litoral, a erosão costeira deixará de existir nesses troços, na sua 
maior parte. 

Consequentemente, sugere-se que os produtos das dragagens das barras do 
Douro, de Aveiro e da Figueira da Foz sejam injectados nas zonas a sotamar. 

Simultaneamente, deve ser efectuada a transposição ("by-passing") dos molhes 
dos portos de Aveiro e da Figueira, isto é, as areias que se acumulam contra os molhes 
Norte destes portos devem ser transportadas e injectadas na parte Sul (possivelmente 
recorrendo a fluidificação das areias e transporte por tubagens). Credivelmente, estas 
operações de transposição reduzirão substancialmente os assoreamentos nas barras, 
diminuindo, de forma significativa, a necessidade de aí proceder a operações de dragagem. 
Como é evidente, toda e qualquer exploração de areias no litoral deve ser interdita. 

Uma estratégia de actuação deste tipo, concertada e alargada a todo o litoral entre 
Espinho e Nazaré, poderá, por si só, resolver a grande maioria dos problemas aí existentes. 

Certo é que, nos primeiros tempos após o início de tais operações, os volumes de 
areias envolvidos serão bastante maiores que os necessários posteriormente para manter a 
situação. Com efeito, esta zona costeira encontra-se muito degradada, e parte da areia 
introduzida será naturalmente utilizada na reconstituição das estruturas naturais de protecção. 
Nomeadamente, verificar-se-á reconstrução de barras arenosas submarinas, que constituem a 
primeira protecção contra a actuação dos temporais, e que diminuem de forma muito 
significativa os efeitos destes no litoral. Haverá, também, certa "perda" de areia na 
reconstituição natural do cordão dunar frontal, o qual constitui a primeira barreira impeditiva 
de entrada das ondas de temporal para o interior. 
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11.3.2. Disponibilidade em Areias 
A injecção, no litoral, das areias dragadas nas barras dos portos do Douro, de Aveiro 

e da Figueira da Foz, conjuntamente com as outras acções preconizadas, é, credivelmente, 
suficiente para atenuar de forma muito significativa os problemas existentes. Principalmente 
nos primeiros tempos, todavia, será necessário proceder a operações complementares de 
realimentação. Tal obrigará à prospecção de zonas de empréstimo alternativas. 

As dragagens suplementares nas zonas portuárias, com benefício óbvio para estas, 
poderá constituir uma alternativa. A exploração de depósitos antigos de areias (plio-
plistocénicos) poderá ser outra alternativa. 

Todavia, como se referiu em capítulo anterior, existem na plataforma continental 
extensos depósitos de areia, do tipo "relíquia", isto é, que se constituíram em tempos 
passados, e não se encontram em equilíbrio com as condições ambientais actuais (p. ex: Dias 
et al., 1980; Magalhães et al., 1991; Magalhães, 1993; Abrantes, no prelo). Tais depósitos 
poderão ser explorados para a execução de operações de realimentação do litoral (isto é, de 
reconstituição da deriva litoral). 

Certo é que o clima de agitação marítima da região não é propícia ao 
desenvolvimento continuado de operações de dragagem deste tipo. Todavia, trata-se apenas 
de acções complementares, podendo essas dragagens ser apenas efectuadas nos períodos de 
agitação mais calma, e somente quando se revelarem imprescindíveis. Pode mesmo recorrer-
se a técnicas não convencionais, tal como a bombagem com equipamento assente no fundo e 
tubagens até à praia. Trata-se de assunto que deve ser cuidadosamente estudado, mas cuja 
formulação pormenorizada sai manifestamente do âmbito deste relatório. 

Por outro lado, antes de proceder às operações aludidas, torna-se imprescindível 
elaborar estudos de impacte ambiental cuidados, que permitam minimizar os impactes 
negativos nos ambientes marinhos. É relevante referir que a experiência colhida da 
exploração de inertes noutras plataformas continentais pode induzir impactes negativos (p. 
ex: Ottman, 1985; Cressard, 1989), mas também pode conduzir a impactes positivos (p.ex: 
Shelton, 1973; Cressard, 1989). Como é evidente, o aprofundamento desta temática foge, 
também, ao âmbito do presente relatório. 
11.3.3. Exploração de Areias para a Indústria 

A indústria, principalmente a de construção, carece de ser alimentada em areias. 
Preconiza-se, na estratégia integrada para este litoral, que as explorações de inertes no 
litoral sejam interditadas. Tal agravará o problema da indústria que, mesmo actualmente, 
revela carências de areias. Trata-se de assunto delicado que deve ser resolvido numa 
perspectiva global. O encarecimento destes materiais de construção é, aparentemente, 
inevitável, assim como o é, provavelmente, a necessidade de reformulação de algumas 
técnicas de construção. 

No entanto, a estratégia integrada que se propõe não inviabiliza por completo a 
exploração de areias. Com efeito, há sempre a possibilidade da exploração de depósitos 
relíquia localizados na plataforma. Mas há outras alternativas... 
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O litoral que desde a foz do Douro se estende até à Nazaré constitui um troço 
costeiro bem definido. A alimentação em areias é (ou era) efectuada principalmente pelo 
Douro (e rios minhotos) e é transportada em deriva litoral ao longo deste troço costeiro até à 
Nazaré, onde encontra profunda incisão na plataforma continental, o canhão submarino da 
Nazaré, que a interrompe até próximo da costa. Muito provavelmente, a resultante anual da 
deriva litoral dirige-se para Sul na parte setentrional adjacente a este canhão submarino, e 
dirige-se para Norte na parte meridional. Verosimilmente, a maior parte (ou, pelo menos, 
parte significativa) das areias envolvidas na deriva litoral transita para maiores profundidades 
(abissais?) através do canhão submarino, isto é, saem da circulação costeira e da plataforma. 

Assim, a exploração racional de areias (ou seja, da deriva litoral) na zona da Nazaré 
(Praia do Norte? junto ao promontório da Nazaré? junto ao porto da Nazaré?) poderia 
provavelmente ser efectuada sem impactes significativos no litoral, nem na plataforma. 
Eventualmente, poderiam ser aí extraídos grandes volumes de areias que, de outra forma, 
serão transferidas para profundidades abissais. No entanto, como é evidente, o assunto deve 
ser cuidadosamente estudado. 
11.4. MECANISMOS LEGAIS 

A estratégia integrada proposta tem como base legal o Decreto-Lei nº 302/90, de 26 
de Novembro. No entanto, este não é o único mecanismo legal existente. Entre outros (v.g. os 
que definem áreas de jurisdição), salientam-se: 

1) O Decreto-Lei nº 309/93, de 2 de Setembro e  
2) O Decreto-Lei nº 46/94, de 22 de Fevereiro. 
Relativamente ao primeiro diploma e na medida que o seu âmbito diz respeito, 

unicamente, à elaboração e aprovação dos planos de ordenamento da orla costeira, verifica-
se, desde logo, o facto de ele reiterar "ipsis verbi" os princípios estabelecidos no Decreto-Lei 
nº 302/90 (no seu anexo II) e referidos no ponto 11.1. 

Quanto ao segundo, cujo objecto é a utilização do domínio hídrico e respectivo 
licenciamento, verifica-se que o seu âmbito é bastante abrangente, isto é, fazem parte do 
"domínio hídrico" os terrenos das faixas de costa e demais águas sujeitas à influência das 
marés, nos termos do art.º 1º do Dec.-Lei nº 201/92, de 29 de Setembro, as correntes de água, 
lagos ou lagoas, com seus leitos, margens e zonas adjacentes, nos termos do Dec.-Lei nº 
468/71, de 5 de Novembro, com o respectivo subsolo e espaço aéreo correspondente, bem 
como as águas subterrâneas e o domínio hídrico privado estabelecido nos artigos 1385º e 
seguintes do Código Civil. 

Por outro lado, das utilizações do domínio hídrico que necessitam de ser tituladas por 
licença ou contrato de concessão, destacam-se: a) as construções; b) os apoios de praia e 
equipamentos; c) os estacionamentos e acessos e d) a extracção de inertes. 

O que falta, então, fazer a nível legislativo? 
Desde logo, falta regulamentar genericamente o Decreto-Lei nº 302/90, criando as 

regras a que devem obedecer o uso, a ocupação e a transformação do solo na orla litoral do 
troço costeiro considerado, nos termos do art.º 4º. 
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Depois, torna-se necessário que, na elaboração dos planos de ordenamento, se 
cumpram escrupulosamente os princípios previstos nos Decretos-Lei nºs. 302/90 e 309/93, 
não deixando criar excepções tais que, por numerosas, passem a ser a "regra". 

Em terceiro lugar, há que ter coragem política para aplicar, na prática, estes 
diplomas, não deixando que qualquer tipo de influências e pressões sejam mais fortes que a 
preservação da questão base: a orla costeira (e sua gestão optimizada). 

Em quarto lugar, há que fornecer as entidades fiscalizadoras dos meios necessários 
(humanos e materiais) a uma fiscalização apertada, porque urgente, de modo a fazer com que 
a infracção não seja premiada mas sim punida (sejam os infractores pessoas singulares ou 
colectivas, privadas ou públicas). 

Por último, revela-se importante harmonizar a legislação existente a criar, por forma 
a que toda a orla costeira seja gerida segundo as mesmas regras e os mesmos princípios, 
tendo em conta, como é óbvio, as suas especificidades. 
11.5. MECANISMOS FINANCEIROS 

Há que estar consciente que qualquer estratégia coerente que for adoptada para o 
litoral será muito dispendiosa, exigindo grandes investimentos continuados no tempo. No 
entanto, nada fazer ou actuar de forma não planeada e coordenada será ainda mais 
dispendioso. A estratégia integrada que se propõe é, assim, evidentemente, muito 
dispendiosa, sendo necessário, para a executar, encontrar mecanismos financeiros adequados. 

As verbas envolvidas são muito vultuosas, exigindo a exploração de fontes de 
financiamento diversificadas. Será necessário recorrer a processos bastante imaginativos para 
descobrir as melhores formas de concretizar a estratégia proposta. 
11.5.1. Orçamento Geral do Estado 

Grande parte das verbas necessárias têm de ser originárias do O.G.E.. A 
fundamentação técnica, jurídica e moral é evidente, porquanto se trata de recuperar e proteger 
um importante e rico património nacional. 
11.5.2. Fundos Comunitários 

Eventualmente, será possível obter contribuições comunitárias para a concretização 
desta estratégia. Com efeito, o litoral considerado faz parte integrante da União Europeia, 
constituindo, também, um importante património comunitário, não apenas no que se refere ao 
litoral oceânico, mas também às zonas estuarinas e lagunares (com destaque para a laguna de 
Aveiro, importante local, com interesse europeu, nomeadamente no que concerne a aves 
migratórias). 

Por outro lado, a estratégia que se propõe é, em grande parte, inovadora. O litoral 
considerado poderá ser transformado em "site atelier" europeu, podendo a experiência nele 
colhida vir a beneficiar, em muito, as outras zonas costeiras europeias. 
11.5.3. O "Poluidor" Pagador 

Considerando a poluição como o acto ou efeito de manchar, conspurcar ou macular 
um determinado meio devido, directa ou indirectamente, às actividades antrópicas, pode 
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tomar-se a esmagadora maioria da erosão costeira que actualmente se verifica no litoral entre 
Espinho e Nazaré como "poluição". 

Efectivamente, embora uma pequena parte (que provavelmente, em termos 
genéricos, não ultrapassa os 10% dos valores verificados) da erosão e do consequente recuo 
da linha de costa possa ser justificado directamente com causas naturais, o restante é 
indubitavelmente provocado por múltiplas actividades antrópicas que ocorrem nas bacias 
hidrográficas drenantes para o litoral português, que têm lugar nas zonas estuarinas e que se 
verificam no próprio litoral. Estas actividades, na medida em que perturbam fortemente os 
trânsitos sedimentares que alimentam o litoral (bem como a própria deriva litoral), vão 
"manchar, conspurcar e macular" os ambientes litorais.  

Nunca o princípio do "poluidor - pagador" foi aplicado nestes casos. No entanto, 
como repetidamente se expressou, a grave situação em que, actualmente, o litoral português 
se encontra, advém de múltiplas actividades "poluentes", grande parte das quais estão já bem 
identificadas. 

O progresso tecnológico possibilitou um bem-estar material aos cidadãos que não 
tem paralelo em toda a história. Entre outras, as disponibilidades energéticas, as facilidades 
de transporte de mercadorias variadas e a redução do tempo de trabalho anual (bem como as 
múltiplas actividades lúdicas a que os cidadãos se podem hoje dedicar) foram e continuam a 
ser, cada vez mais, conquistadas com elevados prejuízos ambientais, nomeadamente dos 
ambientes litorais.  

Como se referiu, as barragens (que, em grande parte, produzem a electricidade que 
consumimos), os aproveitamentos hidroagrícolas (que contribuem, de forma relevante, para a 
nossa alimentação quotidiana), os portos (pelos quais entra e sai grande parte das mercadorias 
que importamos e que exportamos), as extracções de inertes (com os quais são, em grande 
parte, construídos os edifícios onde habitamos e em que trabalhamos), têm fortes impactes 
negativos no litoral, sendo actualmente os principais responsáveis pelos recuos que se 
verificam na nossa linha de costa. Assim, aplicando o princípio do "poluidor - pagador", 
afigura-se lógico que as entidades responsáveis pelas barragens, pelos portos, pelas 
extracções de areias, etc., suportem parte dos custos inerentes à correcção da situação.  
11.5.4. O Privilégio de Estar no Litoral 

Esteticamente, o litoral é das zonas mais belas da Terra. Como área lúdica e, mesmo, 
terapêutica, apresenta atractivos excepcionais. 

Aparentemente, é moralmente correcto que quem tem o privilégio de viver ou de 
possuir propriedades edificadas junto ao litoral pague, de alguma forma, esse privilégio. 
Poder-se-á, assim, estudar a aplicação de uma tributação especial para estes casos, a qual 
deverá constituir financiamento para a execução da estratégia proposta (que viabilizará a 
recuperação do litoral e, consequentemente, contribuirá para a manutenção desses 
privilégios). 

Da mesma forma, o turista poderá ser sujeito a sobretaxagem nos bens e serviços de 
que beneficiar quando utilizar o litoral. 


