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1 
TERMOS DE REFERÊNCIA 

 
O presente trabalho foi elaborado pela ESAMIN (Estudos de Ambiente e 

Informática, Ldª) para o Instituto de Conservação da Natureza (previamente denominado por 
Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza), no âmbito do projecto 
denominado "Estudo Sintético de Diagnóstico da Geomorfologia e Dinâmica Sedimentar dos 
Troços Costeiros entre Espinho e Nazaré". Estiveram também envolvidos neste trabalho o 
Grupo DISEPLA e o Centro de Estudos Geográficos. 

Este relatório pretende complementar uma série de mapas fisiográficos produzidos no 
âmbito do projecto aludido, bem como proceder a: 
1. Definição e caracterização dos tipos de litoral e dados complementares nomeadamente 

quanto à litologia, estrutura e evolução recente; 
2. Identificação e caracterização da ocupação humana, incluindo a inventariação de obras de 

protecção costeira existentes e outras formas de artificialização da faixa litoral; 
3. Caracterização de alguns aspectos oceânicos, como sejam os movimentos das águas 

superficiais e as variações do nível do mar. 
Tentou-se, também, perspectivar o enquadramento dos processos e dos problemas 

actuais da faixa costeira considerada, contemplando, nomeadamente, a influência das 
mudanças climáticas globais em curso e os riscos naturais com origem no mar. Efectuou-se, 
ainda, o estudo de casos particulares com incidências ambientais, deles extraindo as ilações 
possíveis tendentes a compreender as causas dos problemas existentes, e as razões porque as 
intervenções verificadas induziram impactes positivos ou negativos. 

Com base na análise da evolução histórica recente e da situação actual, propõe-se 
uma estratégia de gestão da faixa costeira considerada, numa perspectiva de desenvolvimento 
sustentável. 

Finalmente, efectuam-se recomendações de actuações a curto, médio e longo prazo, 
bem como de estudos complementares que possam propiciar uma ampliação dos 
conhecimentos existentes, em áreas relevantes para uma gestão esclarecida desta faixa 
costeira. 

Cada um dos capítulos deste relatório foi concebido por forma a ser auto-
justificativo, isto é, a poder funcionar, tanto quanto possível, como peça isolada, independente 
dos capítulos restantes. Por tal motivo, o relatório, no seu conjunto, é pleonástico, ou seja, 
algumas matérias são aludidas ou discriminadas, embora com profundidades heterogéneas, em 
diferentes capítulos. 
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A equipa responsável pela elaboração deste relatório e das respectivas cartas do 
litoral é constituída por elementos do Grupo DISEPLA, da ESAMIN e do Centro de Estudos 
Geográficos. Fundamentalmente, a mesma equipa elaborou também os relatórios e as cartas 
do litoral dos sectores entre Sines e o Cabo de São Vicente, e entre o Cabo de São Vicente e a 
Foz do Guadiana. Garantiu-se, assim, a uniformidade de critérios e de métodos, o que facilita 
a comparação das cartas aludidas. 

Porque várias das problemáticas abordadas são comuns aos três sectores 
considerados, os relatórios referentes a cada um dos sectores repetem, em maior ou menor 
grau, embora de forma adaptada às especificidades dos troços litorais aí existentes, algumas 
matérias.  

Este relatório referente ao sector Espinho - Nazaré foi elaborado por uma equipa 
liderada pelo Prof. J. M. Alveirinho Dias com a colaboração do Dr. Óscar Ferreira e da Profª. 
Ana Ramos Pereira.  


