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12 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

12.1. CONCLUSÕES 
A análise dos troços costeiros entre Espinho e Nazaré permite a extracção das 

seguintes conclusões principais: 
a) existe intensa erosão costeira, a qual tem vindo a intensificar-se nas últimas décadas e 

tende a agravar-se no futuro; 
b) em consequência dessa erosão costeira verifica-se intenso recuo da linha de costa que, 

nalguns pontos, chega (ou chegou) a atingir taxas médias da ordem de 10m/ano; 
c) na região considerada podem considerar-se dois tipos diferentes de erosão costeira que 

se conjugam para promover o recuo da linha de costa: a erosão ubíqua (devida, 
nomeadamente, à elevação do nível do mar) e a erosão localizada (devida a factores 
locais específicos, geralmente de origem antrópica e que amplificam de forma muito 
significativa a erosão ubíqua); 

d) os principais pólos de erosão localizada situam-se em Espinho e costa a sotamar, a 
sotamar da barra de Aveiro e a sotamar da barra da Figueira; 

e) a erosão costeira aludida advém, na maior parte, de deficiências de alimentação 
sedimentar, cuja principal causa são as actividades antrópicas nas bacias drenantes, nos 
estuários e no litoral; 

f) as causas específicas directas da forte erosão costeira que se verifica em grandes partes do 
litoral considerado estão bem estabelecidas: a erosão é consequência da retenção da 
deriva litoral promovida pelos molhes das barras de Aveiro e da Figueira; 

g) os problemas associados à erosão costeira devem-se, principalmente, a erros de 
ocupação da faixa litoral, pois que onde não existe ocupação ou onde essa ocupação 
está bem localizada não há problemas graves; 

h) grande parte da ocupação do litoral considerado está localizada em zonas de risco 
elevado no que se refere, nomeadamente, à elevação secular do nível do mar, a grandes 
temporais e a "tsunami"; 

i) a "solução" que tem sido intensamente utilizada, ao longo deste século, para fazer 
face a ameaças de destruição ou danificação de edificações no litoral tem sido a 
implantação de obras pesadas de engenharia costeira, geralmente construídas com 
carácter de urgência; 

j) a construção de obras pesadas de engenharia costeira para protecção de edificações no 
litoral tem-se mostrado razoavelmente eficaz na defesa desse património, mas tem 
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tido como consequência a transferência da erosão costeira, normalmente de forma 
agravada, para a região a jusante das obras, isto é, tem evidenciado que não é solução 
para os problemas do troço costeiro intervencionado a menos que todo esse trecho seja 
completamente artificializado; 

l) frequentemente, as obras de protecção costeira inspiram uma falsa sensação de 
segurança que conduz a uma mais intensa ocupação da faixa costeira, 
nomeadamente ao crescimento da frente oceânica dos núcleos urbanos existentes; 

m) o facto dos últimos invernos terem sido relativamente amenos no que se refere à 
agitação marítima, não tendo ocorrido temporais significativos, contribuiu em 
muito para uma falsa sensação de segurança que conduziu a sobreocupação do litoral; 

n) apesar dos graves problemas existentes em muitos pontos do litoral português, a 
construção de novas edificações em zonas de risco muito elevado continua a 
processar-se a ritmo muito intenso, nomeadamente nos núcleos urbanos do Furadouro 
e da Vagueira; 

o) caso, no próximo ano, ocorra uma sucessão de temporais ou se verifique um grande 
temporal generalizado, corre-se o risco de se chegar a uma situação de catástrofe, 
com grandes prejuízos materiais e, eventualmente, perda de vidas humanas; tal pode 
ocorrer, entre outras, em Esmoriz, no Furadouro, na Barra/Costa Nova, na Vagueira e em 
Lavos; 

p) no caso de ocorrer um "tsunami" com alguns metros, existe probabilidade 
extremamente elevada de se atingir situação de grande catástrofe, sendo grande parte 
dos meios locais existentes para acorrer à situação também atingidos; 

q) actualmente existe uma "diluição" de responsabilidades e uma situação complexa no 
que se refere à gestão da faixa costeira considerada, havendo, com frequência, 
interesses antagónicos, nomeadamente entre os poderes central, regional e local e mesmo 
entre diferentes órgãos do poder central; 

r) apesar da gravidade da situação verifica-se, ainda, que existe, a todos os níveis, grande 
falta de sensibilização para esta problemática, bem como desconhecimento da amplitude 
de que se reveste a situação; 

s) é, ainda, evidente que os organismos que tutelam a faixa costeira portuguesa têm 
graves carências em meios humanos, técnicos e financeiros, o que dificulta, de forma 
determinante, uma actuação coerente, esclarecida e eficaz; 

t) a correcta gestão da faixa costeira considerada conducente a um desenvolvimento 
sustentável do litoral, passa obrigatoriamente por um conhecimento aprofundado 
dos processos costeiros, verificando-se que as verbas investidas nesse conhecimento têm 
sido muito reduzidas e que, consequentemente, o nível de conhecimentos existente está 
longe de ser o desejável; 

u) constata-se, ainda, que não existe uma política coerente para o litoral, superiormente 
aprovada, o que tem como consequência a ausência de directrizes de gestão e a adopção 
de acções não concertadas, por vezes antagónicas, cujo resultado tende para o 
agravamento da situação. 
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12.2. RECOMENDAÇÕES 
A faixa costeira entre Espinho e a Nazaré apresenta grandes e variadas apetências, 

apresentando enormes potencialidades. Um dos aspectos mais positivos destes troços 
costeiros é a existência de extensas zonas com taxas de ocupação muito reduzidas. Em 
contraponto, no entanto, existem partes deste litoral que se encontram nitidamente 
sobreocupadas. É nestas partes que se concentram os principais problemas devidos à erosão 
costeira. 

O surto desenvolvimentista verificado nas últimas décadas, designadamente o 
relacionado com o turismo, tem conduzido a um tipo de exploração da faixa costeira 
altamente degradativo e não sustentável. Acresce que a maioria dos empreendimentos 
construídos junto ao litoral se localizam em zonas de risco elevado ou muito elevado. Pode 
mesmo verificar-se uma situação catastrófica já na próxima estação invernal se se verificar 
um grande temporal generalizado, ou uma sucessão de temporais menores (principalmente se 
estes acontecerem em período de marés vivas), ou se ocorrer um grande "tsunami". 

Verifica-se, ainda, que os troços costeiros considerados têm vindo a ser geridos de 
forma não coordenada. Frequentemente, não existe harmonização entre os interesses locais, 
regionais e nacionais e, por vezes, as acções promovidas por diferentes órgãos do poder 
central são antagónicas. Tal resulta do facto de serem distintos os organismos tutelares de 
diferentes partes do litoral (Instituto Nacional da Água, Instituto de Conservação da Natureza, 
Direcção-Geral de Portos, etc.), de não haver suficiente coordenação entre essas instituições e 
de não existir uma política coerente superiormente adoptada para o litoral. 

Sobrepondo-se a todo este panorama, verifica-se, a todos os níveis, grande falta de 
esclarecimento e de sensibilidade para estes problemas, com especial relevância no que se 
refere aos órgãos de poder autárquico. Consequentemente, muitas das acções que têm sido 
implementadas acabam por se revelar fortemente degradativas da situação. 

Por outro lado, constata-se que não existe ainda um conhecimento suficientemente 
aprofundado sobre os processos costeiros ocorrentes nesta região, o qual possa propiciar uma 
gestão costeira amplamente esclarecida e bem fundamentada em princípios científicos 
sólidos. 

Atendendo às características geomorfológicas, oceanográficas e geológicas dos 
troços costeiros localizados entre Espinho e Nazaré, às suas tendências evolutivas, aos tipos 
de ocupação que aí têm vindo a ser adoptados aos problemas aí existentes, e à necessidade de 
promover o desenvolvimento sustentado da região, recomenda-se que: 

1) seja adoptada uma "Estratégia Integrada de gestão para o Litoral entre 
Espinho e Nazaré"a; 

2) seja criada uma "Zona de Protecção do Litoral" (ZPL) que abranja toda a 
faixa costeira entre Espinho e Nazaréb, que viabilize uma gestão correcta, 
coerente e sustentável de toda esta zona litoral. 

                                     
a Os princípios gerais para uma "Estratégia Integrada para o Litoral entre Espinho e Nazaré" são apresentados 

no capítulo 11. 
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12.2.1. Acções urgentes  
Dada a situação grave existente, na globalidade, no litoral considerado, e as situações 

de risco eminente que se verifica em muitos locais, recomenda-se que sejam adoptadas, com 
carácter de urgência, as seguintes medidas: 

A) A situação grave existente em muitos locais do litoral entre Espinho e Nazaré deve-se 
ao não cumprimento de uma série de princípios gerais, a maior parte dos quais está 
explicitada no Decreto-Lei nº 302/90. Tais princípios gerais não têm sido cumpridos 
mesmo após a entrada em vigor da legislação aludida, o que tem conduzido a forte 
amplificação e agravamento dos casos de risco elevado e muito elevado. Assim, os 
princípios estabelecidos no Decreto-Lei nº 302/90, de 26 de Setembro, devem ser 
estrita, imediata e rigorosamente cumpridos. 

B) De forma geral, todo o litoral entre Espinho e Nazaré constitui "zona de elevados riscos 
naturais", nomeadamente no que respeita a "riscos de erosão intensa", pelo que a sua 
ocupação deve ser muito restringida e efectuada de forma conscienciosa. Em casos de 
zonas de elevados riscos naturais, como é o caso do litoral considerado, o Decreto-Lei 
nº 302/90, de 26 de Setembro, estipula que "não deve ser permitida qualquer 
construção". Todavia, mesmo após a sua entrada em vigor, verifica-se que as frentes 
oceânicas de muitos núcleos urbanos (Vagueira, Furadouro, Esmoriz e muitos outros) 
têm crescido a ritmo muito elevado, tanto em comprimento como em altura. A 
construção de qualquer novo edifício na frente oceânica do litoral considerado 
deve ser imediata e terminantemente inviabilizada. 

C) As frentes oceânicas dos núcleos urbanos existentes no litoral entre Espinho e Nazaré 
localizam-se em zonas de risco extremamente elevado. Assim, devem ser adoptadas 
medidas tendentes a reduzir a frente oceânica dos núcleos urbanos, através de 
esquemas a estudar, e que podem envolver expropriações, fiscalização da legalidade, 
não protecção, etc.. 

D) No litoral entre Espinho e Nazaré existem vários casos em que o risco é tão elevado 
que rapidamente podem surgir situações de extrema gravidade devido, por exemplo, à 
actuação de um temporal excepcional, a uma sucessão de temporais ou à ocorrência de 
um grande "tsunami". Tal pode verificar-se, entre outras, na Vagueira, no Furadouro, 
em Esmoriz, na Costa Nova do Prado e na Costa de Lavos. Os organismos 
competentes devem preparar-se de imediato para responderem, de forma rápida e 
eficaz, a situações graves deste tipo, que podem ocorrer já na próxima estação 
invernal ou no próximo período de marés vivas. Nalguns casos, deve contemplar-se 
mesmo a possibilidade das próprias vias de comunicação serem gravemente afectadas. 

E) Em caso de ocorrer uma situação grave do tipo da aludida no ponto anterior, a análise 
efectuada nos locais indica que vários organismos vocacionados para acorrer de 
imediato à situação (bombeiros, postos de socorro, etc.) estão instalados, eles próprios, 
em locais de risco, podendo ficar neutralizados. Assim, é imprescindível que a 
localização destas instalações seja devida e cuidadosamente analisada, 

                                                                                                                
b Os critérios a que deve obedecer a "Zona de Protecção do Litoral" (ZPL) entre Espinho e Nazaré são 

apresentados mais à frente, neste capítulo. 
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promovendo a sua transferência para locais mais seguros (sempre que for caso 
disso), por forma a ampliar a sua eficácia de actuação em caso de ocorrer uma situação 
grave. 

F) Grandes partes da região considerada têm níveis de ocupação mínimos. É o caso, por 
exemplo, dos litorais adstritos às matas nacionais. Correspondem aos trechos costeiros 
com menos problemas, precisamente porque não são ocupados. Nestas zonas não 
ocupadas deve ser interdita qualquer tipo de construção, exceptuando-se, 
eventualmente, apoios de praia, os quais devem ser construídos a título provisório e de 
forma a poderem ser facilmente removidos. 

G) O litoral pode e deve ser usufruído pelo Homem. Todavia, deve sê-lo de forma 
sustentável, por forma a não degradar as suas potencialidades, nomeadamente sem 
destruir as estruturas naturais que constituem as primeiras e mais eficazes defesas 
contra a actuação dos temporais. Assim, 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. 

H) A erosão costeira tem ameaçado (e por vezes destruído) muitas edificações localizadas 
em zonas de risco elevado, principalmente as que se situam na frente oceânica de vários 
núcleos urbanos. Para proteger as edificações, têm sido construídas estruturas pesadas 
de protecção costeira, cuja envergadura e solidez tem vindo a ser amplificada ao longo 
das últimas décadas. Parece ser inevitável que se continuem a proteger, com 
estruturas maciças, alguns núcleos urbanos principais, nomeadamente a cidade de 
Espinho c. 

I) As estruturas pesadas de protecção costeira têm-se revelado eficazes na protecção de 
edificações construídas em zonas de risco. No entanto, têm revelado ser altamente 
degradativas dos valores intrínsecos da faixa costeira e fortemente agressivas para o 
litoral existente a sotamar. Consequentemente, 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)d. Tal propiciará 
uma mais fácil passagem da deriva litoral e, consequentemente, minoração dos 
problemas nos troços a sotamar. 

                                     
c A adopção da "Estratégia Integrada para o Litoral entre Espinho e Nazaré", apresentada no capítulo 11, e a 

criação, no seu âmbito, da "Zona de Protecção do Litoral" (ZPL), recomendada  neste capítulo, poderá tornar 
desnecessárias muitas (talvez a maior parte) das estruturas pesadas de protecção costeira actualmente 
existentes. 

d Tais acções devem ser implantadas no âmbito da "Estratégia Integrada para o Litoral entre Espinho e Nazaré" 
apresentada no capítulo 11 e recomendada neste capítulo. 
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J) Os principais problemas existentes na faixa costeira entre Espinho e Nazaré advêm de 
dois factores principais: deficiências de alimentação sedimentar e ocupação de zonas de 
risco elevado. É completamente ilógico que, numa região afectada por graves carências 
sedimentares, se estejam a extrair enormes volumes de areias para a construção, acções 
estas que têm impactes negativos gravíssimos a sotamar. Assim, toda e qualquer 
exploração de areias no litoral deve ser imediata, definitiva e intransigentemente 
proibidae. 

L) O recuo da linha de costa que se tem verificado no litoral entre Espinho e Nazaré deve-
se à erosão costeira que é promovida, na maior parte, por deficiências de abastecimento 
sedimentar (isto é, por carências de areias). Assim, todas as acções que contribuam 
para a reposição de areias no litoral são positivas; todas as acções que conduzam a 
diminuição de areia no litoral são negativas. 

M) As dragagens efectuadas nas zonas portuárias e nos respectivos canais de acesso são 
grandemente co-responsáveis pelas graves carências de abastecimento sedimentar que 
se verificam no litoral considerado. Consequentemente, os produtos das dragagens 
(sempre que sejam areias) das barras do Douro, de Aveiro e da Figueira da Foz 
devem ser injectados nas zonas a sotamarf. 

N) A grande erosão costeira (e consequente intenso recuo da linha de costa) que se verifica 
a sul da barra de Aveiro  e da barra da Figueira da Foz é directamente imputável, na sua 
esmagadora maioria, ao efeito de retenção dos molhes respectivos. Efectivamente, 
nesses pontos, verifica-se interrupção quase total da deriva litoral, o que tem 
consequências gravíssimas no litoral a sotamar. Assim, a curto prazo, devem ser 
adoptadas as medidas necessárias que viabilizem a transposição ("by-passing") dos 
molhes dos portos de Aveiro e da Figueira da Foz, isto é, que as areias que se 
acumulam contra os molhes Norte destes portos sejam transportadas e injectadas 
na parte Sul (possivelmente recorrendo a fluidificação das areias e transporte por 
tubagens) g. Credivelmente, estas operações de transposição reduzirão também 
substancialmente os assoreamentos nas barras, diminuindo, de forma significativa, a 
necessidade de aí proceder a operações de dragagem mais ou menos sistemáticas.  

O) Muitas das intervenções que têm lugar tanto nas bacias hidrográficas drenantes para o 
litoral entre Espinho e Nazaré, como nas que afluem no litoral a barlamar (com especial 
relevância para a bacia do Douro), contribuem para a diminuição do abastecimento 
sedimentar aos troços costeiros considerados. É o caso, entre muitas outras, das 
barragens, das explorações de inertes e da regularização das margens dos rios. Os 
previsíveis impactes no litoral induzidos por empreendimentos a implantar nas 

                                     
e Na "Estratégia Integrada para o Litoral entre Espinho e Nazaré", apresentada no capítulo 11, sugerem-se 

possibilidades não tradicionais para ajudar a satisfazer o mercado da construção civil, aventando-se mesmo a 
hipótese de explorar as areias que chegam à zona da Nazaré e são drenadas pelo canhão submarino da 
Nazaré. 

f Tais acções devem ser efectuadas de forma coordenada, no âmbito da "Estratégia Integrada para o Litoral entre 
Espinho e Nazaré", apresentada no capítulo 11. 

g A transposição das areias deve ser efectuada de forma coordenada com outras acções propostas na "Estratégia 
Integrada para o Litoral entre Espinho e Nazaré", apresentada no capítulo 11. 
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bacias hidrográficas devem, obrigatoriamente, ser contemplados nos respectivos 
Estudos de Impactes Ambientais (E.I.A's), e posteriormente devem ser adoptadas as 
medidas correctivas e/ou minimizadoras adequadash. 

P) A faixa costeira entre Espinho e Nazaré é uma zona muito sensível e altamente 
dependente das zonas imersa e emersa adjacentes. Constitui, na globalidade, uma 
grande unidade. Qualquer intervenção efectuada num determinado local induzirá, a 
curto ou médio prazo, impactes (negativos ou positivos) em todo o litoral a sotamar. 
Assim, toda a faixa costeira deve ser gerida de forma coerente, homogénea e 
concertada. Para propiciar tal tipo de gestão, que permita implantar a "Estratégia 
Integrada para o Litoral entre Espinho e Nazaré" e viabilizar o desenvolvimento 
sustentado da faixa costeira da região, deve ser criada uma "Zona de Protecção do 
Litoral" (ZPL) entre Espinho e Nazaré. 

12.2.2. A "Zona de Protecção do Litoral" (ZPL)i  
a) A faixa costeira é, seguramente, a zona do País com maiores potencialidades. É, 

no entanto, uma zona muito sensível e altamente dinâmica que é imprescindível proteger, 
nomeadamente para preservar e explorar de forma sustentável. Assim, deve ser criada uma 
"Zona de Protecção do Litoral" (ZPL) que abranja toda a faixa costeira entre Espinho 
e Nazaré, numa largura que, tentativamente, pode ser fixada em 2 Km para o lado de 
terra a partir da linha de costa actual e 2 Km para o lado do mar. 

b) Os órgãos de gestão da "Zona de Protecção do Litoral" (ZPL) devem promover 
os estudos tendentes à delimitação precisa da zona, os quais devem ser baseados em 
critérios de sensibilidade das áreas integradas, na avaliação dos vários riscos naturais, nos 
objectivos de protecção do litoral, e noutros parâmetros que se afigurem relevantes. 

c) A "Zona de Protecção do Litoral" (ZPL), aludida no ponto anterior, deve ter 
como objectivos principais a preservação dos valores naturais aí existentes, a 
disciplinação da ocupação humana na zona, a definição de uma faixa de terreno cuja 
eventual perda por erosão seja aprioristicamente aceite (e que será gerida de acordo 
com essa possibilidade), e a promoção do desenvolvimento sustentável da região. 

d) A "Zona de Protecção do Litoral" (ZPL) deve ser supletiva a outras zonações 
legalmente existentes, nomeadamente ao Domínio Público Marítimo, ao Domínio 
Público Hídrico, à Reserva Ecológica Nacional (REN) e à Reserva Agrícola Nacional 
(RAN). 

e) O litoral da região considerada é um todo interdependente e como tal deve ser 
gerido. A fim de evitar que, tal como se verifica actualmente, diferentes partes estejam sob 
tutela de diferentes instituições com interesses e modos de actuação diversificados e, por 
vezes, antagónicos, cuja coordenação é muito difícil ou, mesmo, impossível, o órgão central 
                                     
h Os EIA's devem ser analisados na óptica da "Estratégia Integrada para o Litoral entre Espinho e Nazaré" 

(apresentada no capítulo 11), nomeadamente pelos orgãos de gestão da "Zona de Protecção do Litoral" 
(ZPL), cuja criação se propõe neste documento. 

i A "Zona de Protecção do Litoral" (ZPL) deve ser criada no âmbito da "Estratégia Integrada para o Litoral entre 
Espinho e Nazaré" apresentada no capítulo 11, e os seus orgãos de gestão devem constituir o veículo 
privilegiado para a implantação dessa Estratégia. 
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de gestão e coordenação da "Zona de Protecção do Litoral" (ZPL) deve ser 
interministerial e nele devem estar representadas as diferentes sensibilidades e 
diversificados interesses regionais e nacionais, em particular os que se referem aos actuais 
órgãos de gestão costeira (Direcção-Geral de Portos, Instituto de Conservação da Natureza, 
Instituto Nacional da Água, etc.). 

f) A "Zona de Protecção do Litoral" (ZPL) deve ter um corpo consultivo em que 
tendencialmente deve estar representada a totalidade das sensibilidades e interesses 
locais, regionais e nacionais, nomeadamente os que são representados pelos diferentes 
ministérios e pelos órgãos de gestão regional e local, pelas associações (designadamente 
ambientalistas, de industriais, de comerciantes, científicas e culturais) e pelas universidades. 

g) O Decreto-Lei nº 302/90, de 26 de Setembro, constitui uma excelente base legal 
a adoptar pela "Zona de Protecção do Litoral" (ZPL), desde que na legislação aludida 
seja introduzido o carácter de obrigatoriedade, isto é, que a palavra "deve" seja 
substituída por "tem que". 

h) A "Zona de Protecção do Litoral" (ZPL) deve abranger áreas com estatutos 
diferenciados, designadamente áreas de utilização muito restrita, áreas urbanas e de 
expansão dos núcleos urbanos, áreas industriais, áreas com estatuto de reserva natural, etc.. A 
delimitação dessas áreas deve constituir uma prioridade. 

i) Na delimitação e gestão das áreas incluídas na "Zona de Protecção do 
Litoral" (ZPL) deve ser efectuado um trabalho cuidadoso de adequação, sendo 
previsível a necessidade de redefinição de áreas e de revisão, no pormenor, entre outros, dos 
PROT's (Planos Regionais de Ordenamento do Território), dos PDM's (Planos de 
Desenvolvimento Municipal), dos POOC's (Planos de Ordenamento da Orla Costeira). 

j) A gestão da faixa costeira considerada será tanto mais correcta quanto maior for o 
conhecimento científico que sobre ela se adquirir. Assim, devem ser realizados estudos 
complementares que viabilizem uma melhor compreensão da zona e permitam a 
adopção de medidas de protecção ambientalmente não degradativas. Grande parte destes 
estudos complementares deve ser efectuada tendo em vista a "Estratégia Integrada para o 
Litoral entre Espinho e Nazaré", sendo eventualmente promovidos no âmbito da "Zona de 
Protecção do Litoral" (ZPL). 
12.3. PROPOSTA DE ESTUDOS COMPLEMENTARES 

Sem detrimento da realização de estudos de carácter menos aplicado, os quais são 
sempre úteis e salutares, devem ser efectuados estudos específicos que tenham como 
objectivo a resolução dos graves problemas que afectam a faixa costeira entre Espinho e 
Nazaré, nomeadamente: 

1) O litoral considerado é muito sensível à actuação dos temporais. No caso de 
ocorrer um grande "tsunami", as modificações na faixa costeira podem revestir-se de 
amplitude muito grande. Muitos dos núcleos urbanos, principalmente as suas frentes 
oceânicas, podem ser duramente atingidos, sendo possível que se atinja uma situação de 
catástrofe. Além das referidas, a faixa costeira está também sujeita a outros riscos naturais 
que podem ser bastante graves. Assim, é imprescindível que se proceda urgentemente à 
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elaboração de mapas de sensibilidade e de mapas de risco, nas escalas adequadas, os 
quais constituem bases imprescindíveis para a correcta gestão desta vasta região. 

2) O principal agente modelador do litoral considerado é o mar. Apesar de existirem 
já alguns importantes estudos sobre o clima de agitação marítima, verifica-se que a sua 
caracterização é, ainda, deficiente. Consequentemente, devem ser decisivamente apoiados 
os estudos que conduzam a um conhecimento mais aperfeiçoado do clima de agitação 
marítima da região. 

3) A deriva litoral anual efectiva (isto é, a quantidade de areia que anualmente 
transita em cada ponto do litoral) não é ainda conhecida com precisão suficiente, oscilando as 
estimativas geralmente entre 1 x 106m3/ano e 2 x 106m3/ano. Não se conhecem , também, 
quais são os volumes de areia interessados na deriva litoral induzida por diferentes estados da 
agitação marítima. De igual modo, não se conhecem, com rigor suficiente, os diferentes 
processos indutores da deriva litoral, nem, obviamente, as suas importâncias relativas. Os 
modelos computacionais existentes não estão suficientemente calibrados (isto quando foram 
submetidos a qualquer tipo de calibração para esta zona). Consequentemente, devem ser 
promovidos estudos que ampliem significativamente os conhecimentos sobre a deriva 
litoral nos troços costeiros considerados, recorrendo, nomeadamente, à utilização de 
traçadores. Os resultados destes estudos alargarão o conhecimento científico sobre a região, 
permitirão uma melhor compreensão dos processos costeiros aí existentes e viabilizarão uma 
melhor calibração dos modelos computacionais. 

4) O litoral entre Espinho e Nazaré está completamente aberto à agitação marítima 
do Atlântico Nordeste. Consequentemente, a onda incidente dissipa, nesta costa, quantidades 
extraordinárias de energia, principalmente na época invernal. Trata-se, portanto, de um litoral 
extremamente dinâmico em que, nomeadamente, as variações geomorfológicas sazonais 
podem atingir grande amplitude. Todavia, tais modificações e, especificamente, as relações 
causa efeito não são ainda bem compreendidas. Assim, é importante que se efectue o 
estudo dos efeitos destrutivos / construtivos da agitação marítima nesta costa, que se 
proceda à determinação dos volumes sedimentares deslocados por ocasião dos 
temporais, e que se analisem as variações geomorfológicas que ocorrem em função de 
estados diversificados da agitação marítima. Tais estudos permitirão, nomeadamente, 
determinar os volumes mínimos de areia que devem estar disponibilizados na praia para 
evitar que os temporais atinjam as partes internas da faixa costeira (promovendo recuo da 
linha de costa), bem como avaliar quais são as modificações geomorfológicas normais, e 
quais as que indiciam um impulso grave de erosão costeira efectiva. 

5) Provavelmente as melhores e mais eficazes estruturas naturais de protecção do 
litoral são as barras arenosas submarinas. Quando estas barras existem e são suficientemente 
robustas, promovem a dissipação da maior parte da energia associada às ondas de temporal. 
Quando as barras estão muito debilitadas ou não existem, a energia da onda não é dissipada 
significativamente ao aproximar-se da praia, atacando-a com grande violência, dissipando a 
energia no transporte sedimentar e, consequentemente, promovendo forte erosão costeira. 
Apesar de terem já sido efectuados, muito recentemente, no litoral entre Aveiro e o Cabo 
Mondego, os primeiros estudos sobre o assunto (que constituem, também, os primeiros 
trabalhos realizados em Portugal sobre as barras submarinas), verifica-se que o nível de 
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conhecimentos sobre a importância e eficácia destas estruturas naturais é, ainda, rudimentar 
face ao que é minimamente desejável. Perante os resultados já obtidos, afigura-se 
imprescindível que se desenvolvam estudos sobre a dinâmica das barras submarinas no 
litoral entre Espinho e Nazaré, sobre os seus estados de robustez ou de degradação 
actual, e sobre as respectivas fontes de alimentação e causas de debilitação. 

6) O litoral entre Espinho e Nazaré é, provavelmente, o mais bem conhecido de todo 
o litoral português no que se refere às taxas médias de recuo da linha de costa ao longo deste 
século. Todavia, os estudos deste tipo devem ser aprofundados e constantemente 
actualizados, pois propiciam, muito provavelmente, o melhor diagnóstico sobre o estado da 
situação neste litoral. Consequentemente, é de grande importância que seja implantado 
um esquema simples de monitorização da linha de costa que permita conhecer não só o 
recuo anual, mas também o recuo efectivo verificado após cada temporal principal, bem 
como as modificações verificadas na praia emersa e nos corpos dunares. Sem detrimento 
da utilização de métodos mais sofisticados, poderão ser utilizadas simples referências no 
terreno e/ou cartografia da linha de costa com equipamentos G.P.S. portáteis, 
complementados por inspecções visuais e tomada de imagens fotográficas. 

 


