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PRAIAS DE GALÁPOS E ALBARQUEL, PARQUE URBANO DA VÁRZEA
Visita às intervenções de requalificação
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Câmara Municipal de Setúbal promovem amanhã, dia
16 de abril, pelas 10h30, uma visita às obras de requalificação da praia de Galápos e do Parque
Urbano da Várzea, em Setúbal.
A intervenção na praia de Galápos visou a demolição de uma construção ilegal e a melhoria de
condições do acesso à praia. Pretendeu-se proteger o litoral e suas populações, antecipando riscos
e cenários potenciados pelas alterações climáticas, nomeadamente através da prevenção e
mitigação do risco associado à erosão e inundação oceânica, assim como a mitigação do risco de
desmoronamento de material rochoso da vertente imediatamente a norte. Dotou-se, ainda, esta
praia de um caminho de emergência, melhorando as suas condições de acessibilidade.
A intervenção envolveu um investimento de cerca de 157 mil euros, tendo sido comparticipada
pelo POSEUR.
A praia de Albarquel, recentemente eleita como a melhor “Praia + Acessível 2020” do país,
destaca-se como um exemplo de boas práticas, pela qualidade do usufruto da oferta de serviços e
bem-estar que proporciona a todos os utilizadores, em particular os com mobilidade condicionada.
No Parque Urbano da Várzea a APA executou intervenções de renaturalização de duas linhas de
água.
Na ribeira do Livramento foram reabilitadas as passagens hidráulicas ao longo do troço final da
linha de água, construídas bacias de retenção das ribeiras da Gamita e do Barranco do Forte Velho,
tendo sido ainda restabelecido a céu aberto do troço final da ribeira do Barranco do Forte Velho
que tinha sido indevidamente entubado e integrado na rede urbana.
A intervenção de regularização do troço final da ribeira da Figueira adotou uma solução
integradora de diversos aspetos de defesa contra cheias, permitindo regularizar o escoamento dos
caudais de cheia da ribeira da Figueira, evitando situações de alagamento relativamente frequentes
anteriormente e permitindo garantir que, em situação de cheia extrema, os volumes elevados
provenientes da bacia hidrográfica a montante sejam armazenados de forma controlada em bacias
de amortecimento previstas para esse efeito, podendo ser esvaziadas gradualmente, garantindo
que o nível de água armazenado minimiza os efeitos de inundação a jusante.
Estas duas intervenções implicaram um investimento de cerca de 3,5 milhões de euros e foram
comparticipadas pelo POSEUR.
O Parque Urbano da Várzea é um equipamento urbano inovador, que alia as funções de lazer e de
prevenção de cheias na cidade de Setúbal, distinguido em 2020 pelo Beacon - Bridging European
and Local Climate Action, como uma das melhores soluções com base natural no combate das
alterações climáticas em meio urbano.
O programa da visita encontra-se em anexo.
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