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ESTRATÉGIAS BÁSICAS PARA O LITORAL 
 

7.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA NO LITORAL ESPINHO - NAZARÉ 
Do que se referiu nos capítulos anteriores sobre a zona costeira entre Espinho e 

Nazaré é possível extrair as seguintes ilações principais: 
a) o litoral considerado é extraordinariamente dinâmico; 
b) a ocupação humana é muito assimétrica, com elevadas densidades 

populacionais tendencialmente concentradas nas metades setentrionais dos 
trechos Espinho - Barra de Aveiro, Barra de Aveiro - Figueira da Foz e Figueira 
da Foz - Promontório da Nazaré; as metades meridionais destes trechos 
apresentam, em geral, baixos índices de ocupação humana; 

c) a erosão costeira tem-se vindo a agravar ao longo deste século e, 
simultaneamente, a propagar-se de Norte para Sul nos trechos aludidos; 

d) os principais problemas existentes neste litoral advêm da erosão costeira 
induzida pelas fortes deficiências de abastecimento sedimentar, as quais se têm 
vindo a fazer sentir com intensidade crescente ao longo deste século; 

e) a deficiência de abastecimento sedimentar tem como causas principais 
múltiplas actividades antrópicas desenvolvidas nas bacias hidrográficas do 
Mondego, Vouga e Douro (mas também, provavelmente, nas do Ave, do Cávado, 
do Lima e do Minho), nas zonas estuarinas e lagunares, e na própria zona 
costeira; 

f) este litoral está, ainda, sujeito a vários riscos naturais, de entre os quais avultam os 
relacionados com variações longas, médias e curtas (persistentes, periódicas ou 
esporádicas), do nível do mar; eventualmente, podem surgir situações 
catastróficas pois que muitos núcleos urbanos estão implantados em zonas de 
risco muito elevado. 

Assim, pode concluir-se que os graves problemas existentes neste litoral são 
induzidos quer por causas naturais (nomeadamente a elevação secular do nível do mar), 
quer, principalmente, pelas actividades humanas. 

Estes problemas não são específicos do litoral considerado. Incidem, com maior ou 
menor acuidade, na generalidade das costas mundiais. Por essa razão, é assunto que tem 
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vindo a ser bastante debatido internacionalmente, tento pela comunidade científica, como 
pelos elementos envolvidos na gestão costeira e, ainda, pelos órgãos de poder regional, 
nacional e transnacional. 

É opinião praticamente unânime de que não existe verdadeiramente solução fácil 
eficaz, que qualquer solução passa, obrigatoriamente, pela adopção de uma estratégia 
coerente e integrada de gestão da faixa costeira, que a resolução do problema é 
extraordinariamente dispendiosa, e que quanto mais tarde for adoptada essa estratégia 
mais dispendiosa será a sua implantação. 

A matéria contida na vasta literatura produzida sobre o assunto pode ser sintetizada 
em três estratégias básicas a seguir descriminadas. 
7.2. AS "SOLUÇÕES" PARA O PROBLEMA 

 Fundamentalmente, existem 3 formas básicas de encarar este problema (Figura 7.1), 
as quais têm sido apresentadas como "soluções": 

a) Protecção, isto é, construir obras pesadas de engenharia costeira que impeçam a 
destruição do património construído e/ou a invasão da plataforma litoral pelo mar. Constitui 
"solução" muito dispendiosa, que tendencialmente se propaga a todo o trecho costeiro 
intervencionado, não definitiva (pois que exige frequentes obras de manutenção ou 
reconstrução) e ambientalmente degradativa. É a "solução" de "combater as forças da 
Natureza"; 

b) Retirada estratégica, isto é, abandonar a faixa costeira que previsivelmente virá a 
ser afectada nas próximas décadas, transferindo para local seguro o património construído 
mais importante, e destruindo (ou deixando que o mar o faça) as construções menos 
importantes. Trata-se de "solução" extraordinariamente dispendiosa, mas que pode "resolver" 
o problema durante um período alargado sem custos adicionais verdadeiramente importantes. 
Do ponto de vista ambiental é, talvez, a "solução" mais correcta, pois que "deixa a Natureza 
funcionar naturalmente"; 

c) Adaptação, isto é, efectuar intervenções de índole protectiva de cariz dito ligeiro 
(realimentação, "by-passing", reconstrução dunar, etc.) nos trechos costeiros de maior 
importância, e efectuar uma gestão da faixa litoral que tenha em atenção os riscos naturais, 
nomeadamente a elevação do nível do mar e o recuo da linha de costa. Esta hipótese de 
"solução" preconiza que, de algum modo, se minimizem (ou eliminem) os factores 
degradados devido às actividades antrópicas e, por outro lado, que se adaptem as actividades 
sócio-económicas à realidade actual. Trata-se de "solução" muito dispendiosa, que exige 
investimentos continuados ao longo do tempo. É uma "solução" defensável do ponto de vista 
ambiental visto que tende a utilizar processos semelhantes aos do funcionamento da Natureza 
e/ou a adaptação a esses processos naturais, por forma a atingir-se um novo equilíbrio 
dinâmico. Por vezes esta "solução" é também conhecida pela designação de "construir com a 
Natureza (building with Nature)". 

Na realidade, não existe uma solução global verdadeiramente eficaz que possa ser 
aplicada, de forma directa, e sem estudos complementares, a qualquer troço costeiro. Por 
outro lado, sabe-se que qualquer "solução" acarreta custos económicos e sociais muito 
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elevados, que o problema é bem real, que carece de solução urgente, e que quanto mais se 
protelar a adopção de uma política coerente, esclarecida e eficaz, mais dispendiosa ficará essa 
eventual "solução". Sabe-se, ainda, que quanto maior for o conhecimento científico do 
funcionamento dos sistemas costeiros mais eficaz será  qualquer "solução" que venha a ser 
adoptada (pois que mais adaptada estará à actuação dos processos naturais). 

No entanto, a adopção de qualquer "solução" é eminentemente um acto político e, 
como tal, tem forçosamente de ter sede no poder político (central, regional e local). Compete 
à comunidade científica informar, esclarecer e fornecer dados fiáveis ao poder político que 
viabilizem a adopção de procedimentos adequados. 

Independentemente das "soluções" que vierem a ser adoptadas, é conveniente que 
todos nós comecemos a ter consciência de que estão em curso modificações significativas 
nos sistemas costeiros naturais que se repercutirão em praticamente todas as 
actividades sócio-económicas de uma forma geral, e que irão, seguramente, afectar, no 
futuro, o quotidiano de todos nós. 
7.3. ELEVAÇÃO DO NÍVEL DO MAR E DEFICIÊNCIA SEDIMENTAR 

Como se referiu, a percentagem de erosão costeira atribuível à elevação do nível do 
mar é, no litoral considerado, pequena. Todavia, é real e preocupante. Embora seja urgente 
adoptar medidas correctivas no que se refere à diminuição do abastecimento sedimentar ao 
litoral devido às acções antrópicas (principal causa do actual recuo da linha de costa), essas 
medidas devem ter em consideração, também, a erosão devida à elevação do nível do mar e a 
ela estar adequada.  

Na realidade, embora estejamos na presença, como se referiu, de dois fenómenos 
distintos e bem tipificados (elevação do nível do mar e deficiência de abastecimento 
sedimentar devido às actividades antrópicas), as consequências são análogas (erosão 
costeira e recuo da linha de costa). Todavia, as amplitudes de que estes fenómenos se 
revestem são, tendencialmente, distintas: a deficiência de abastecimento sedimentar tende a 
induzir grande erosão costeira, a qual reflecte muito rapidamente a aludida deficiência; a 
elevação do nível do mar provoca pequena erosão costeira mas do tipo contínuo em períodos 
longos. 

Assim, qualquer política coerente para fazer face ao problema da erosão costeira (isto 
é, à erosão devida à elevação do nível do mar e à erosão provocada pela deficiência, ao nível 
sedimentar, de origem antrópica) terá forçosamente que ter em atenção as características 
distintas dos fenómenos envolvidos. 

Fundamentalmente, as 3 formas básicas de encarar a erosão costeira devida à 
elevação do nível do mar (protecção, retirada, adaptação) são as mesmas que se podem 
conceber para fazer face à erosão costeira devida às deficiências de abastecimento sedimentar. 
Assim, é completamente ineficaz adoptar uma "solução" para um caso e outra para outro. 
Todavia, qualquer que seja a "solução" que vier a ser adoptada, é imprescindível que tenha 
em atenção as características diferenciadas dos dois fenómenos aludidos. 
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Ao longo do tempo, no litoral entre Espinho e Nazaré, têm vindo a ser aplicadas em 
grau variável e, na maior parte dos casos, de forma não programada nem integrada, as três 
estratégias aludidas. 

Efectivamente: 
a) a destruição de grande parte da vila de Espinho, no final do século passado e 

princípio deste século, correspondeu a uma "retirada", embora forçada e não estratégica;  
b) embora de forma não integrada no conjunto do extenso litoral considerado, as 

opções de realimentação efectuadas, designadamente, a Sul da barra de Aveiro e a Sul da 
barra da Figueira, podem ser consideradas como tímidas acções enquadráveis numa estratégia 
tendente à "adaptação"; 

c) as grandes estruturas de protecção costeira construídas, por exemplo, nas zonas de 
Espinho e de Costa Nova do Prado estão, indubitavelmente, na linha de uma estratégia de 
"protecção"; todavia, a maior parte das estruturas existentes entre Espinho e Nazaré foram 
construídas em carácter de urgência, não obedecendo a uma planificação coerente e integrada 
para toda a região. 
7.4. A OPÇÃO "PROTECÇÃO" 

De forma global, a opção assumida para este litoral, desde o início do século, tem 
sido a de "protecção". Praticamente todos os núcleos urbanos da região, com frente oceânica, 
estão actualmente "protegidos" com estruturas pesadas de engenharia costeira mais ou menos 
maciças, como são os casos de Espinho (Figura 7.2), de Esmoriz, de Cortegaça, do 
Furadouro, de Torreira, de Costa Nova, de Vagueira, de Mira, de Cova e de Lavos. Sabe-se 
hoje que tais procedimentos conduziram a intensa degradação dos valores naturais e das 
apetências turistico-balneares das zonas intervencionadas, bem como a amplificação da 
erosão costeira nas zonas a sotamar. A aplicação sistemática desta opção conduzirá, a 
curto-médio prazo, à completa artificialização do litoral, com perda quase total dos seus 
valores naturais e das suas apetências. 

Integra-se nesta opção a proposta de plano de obras, efectuada em 1981, para o 
trecho Leixões - Cabo Mondego (HP, 1981), que recorria quase exclusivamente a esporões 
longos como estruturas de fixação da costa (prevendo-se a existência, no final, de mais de 
meia centena de estruturas transversais), admitindo-se a realimentação artificial como meio 
adjuvante ou complementar. 

Este plano admitia a perda de importantes extensões a sotamar dos esporões e 
alguma acumulação a barlamar, conduzindo a um novo alinhamento médio da linha de costa. 

A concretização deste plano levaria, também, certamente, à construção de várias 
estruturas longilitorais, como se verifica na zona de Espinho, onde algumas das obras 
propostas foram construídas. 

Por outro lado, a execução do plano daria uma falsa sensação de segurança, 
conduzindo, certamente, a mais intensa ocupação da franja costeira e, consequentemente, a 
forte ampliação das zonas sujeitas a riscos elevados e muitos elevados. 
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Muito provavelmente, também, a curto-médio prazo, verificar-se-ia a cedência de 
muitas das estruturas (devido à actuação de temporais, a compactação do substrato, a 
mobilidade do fundo arenoso, a aumento da reflectividade da praia, etc.), existindo a 
tendência para as reconstruir de forma ampliada e mais maciça, ou para as substituir por 
estruturas maiores e "mais seguras", como tem sido notório nos “exemplos” de Espinho e 
Costa Nova, onde já se construíram várias gerações de esporões e paredões, cada vez mais 
fortes e maiores. 

O resultado final seria a completa artificialização de quase toda a linha de costa, com 
as consequências profundamente negativas inerentes a tal facto. 

No entanto, se a opção politicamente adoptada for a de seguir uma estratégia de 
"protecção", o que não se preconiza neste relatório, o plano aludido constitui uma excelente 
base de trabalho. 
7.5. A OPÇÃO "RETIRADA" 

A opção de "retirada estratégica" é politicamente inviável nalgumas partes do litoral 
considerado. Efectivamente, não é concebível  (do ponto de vista político, financeiro e social) 
transferir, por exemplo, a cidade de Espinho para local mais seguro. 

Por outro lado, tal estratégia é, em princípio, incompatível com a crescente e 
densificante renovação e expansão de vários núcleos urbanos da região. Com efeito, seria 
difícil elaborar planos de evacuação pelo menos das frentes oceânicas das povoações, por 
exemplo, da Vagueira ou do Furadouro, quando continuam em construção (devidamente 
autorizada, presume-se) prédios de vários andares, em número considerável, nessas mesmas 
frentes oceânicas. 

Todavia, em muitos casos, a "retirada estratégica" é exequível. É, notoriamente, o 
caso de edificações, mais ou menos isoladas, existentes na franja litoral. 

Aponta-se, a título de exemplo, o caso da capela de Nossa Senhora da Aparecida, em 
Paramos (Figura 7.4 e 7.5). Esta capela encontrava-se a distância apreciável da linha de costa 
há algumas décadas. Devido ao intenso recuo da linha de costa que se faz sentir na região, foi 
a capela protegida com enrocamentos a Norte, a Sul e a Oeste. Actualmente, o local constitui 
uma pequena península totalmente enrocada, tendo o litoral a barlamar sido recentemente 
protegido com estrutura longilitoral até ao esporão Norte de Paramos. Independentemente do 
valor histórico e/ou sentimental da capela, teria sido bastante menos dispendioso transferir 
este pequeno templo para local mais seguro do que protegê-lo. É relevante referir que, em 
muitas visitas efectuadas ao local, nunca se encontrou a capela aberta, e que o edifício 
apresenta aspecto bastante degradado (vidros partidos, etc.). 

Por outro lado, a implantação de restrições efectivas à construção junto à faixa 
costeira poderá impedir que pequenos núcleos turísticos ou piscatórios actuais (p.ex: Praia do 
Areão, Barra de Mira, etc.) se venham a tornar em novas povoações como Espinho, Costa 
Nova ou Vagueira, permitindo que os erros cometidos não se repitam, evitando, assim, 
enormes gastos monetários. 
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7.6. A OPÇÃO "ADAPTAÇÃO" 
Ao contrário das opções antes consideradas, a opção "adaptação" envolve o combate 

às causas dos problemas e intervenções tanto quanto possível em  sintonia com o 
funcionamento dos processos naturais. 

Como se referiu anteriormente, as principais causas são as deficiências de 
abastecimento sedimentar e as densas ocupações em zonas de risco elevado. 
Consequentemente, seguindo os princípios desta opção, dever-se-ão efectuar operações 
intensivas e continuadas de reabastecimento sedimentar em locais estratégicos e, 
simultaneamente, tentar minimizar os impactes das actividades antrópicas directa ou 
indirectamente indutoras de interrupção ou redução do transporte sedimentar. Ao mesmo 
tempo, será necessário proceder a profunda reestruturação da ocupação da franja litoral, 
interditando o crescimento dos núcleos urbanos na frente oceânica (e, sempre que tal for 
exequível, reduzindo-as ou eliminando-as). Toda a região deve ser sujeita a operações de 
recuperação tendentes a minimizar a ocupação de zonas de risco elevado. De igual modo, 
devem ser recuperadas ou fortalecidas as estruturas naturais de defesa, tais como os cordões 
dunares frontais, o coberto vegetal nativo e as barras arenosas submersas. 

Com efeito, nesta opção, o termo "adaptação" aplica-se mais às causas do que aos 
efeitos, no sentido em que temos de nos adaptar à realidade. E a realidade é que, se não 
queremos alterar ainda mais os ecossistemas em que vivemos e de que dependemos, temos 
de, na medida do possível, recuperar ou repor situações que foram profundamente 
modificadas por múltiplas actividades antrópicas. Quando tal não for possível, temos de nos 
acomodar às consequências de uma situação que, na maior parte, nós próprios criámos.  

Esta é a opção que, de forma genérica, se preconiza para o litoral entre Espinho e 
Nazaré. 


