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1. ENQUADRAMENTO PROCEDIMENTAL 

O presente documento constitui o parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR-N) sobre a proposta de Programa para a Orla Costeira Caminha-

Espinho, adiante designado POC-CE, apresentada pela Agência Portuguesa do Ambiente I.P. 

(APA), nos termos do previsto no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT), DECRETO-LEI n.º 80/2015, de 14 de Maio. Precede à reunião da Comissão Consultiva 

(CC), a realizar dia 7 de Maio de 2018, entidade com jurisdição sobre a matéria, a quem 

compete o seu acompanhamento, implementação e monitorização. 

O Programa da Orla Costeira Caminha-Espinho (POC-CE) corresponde à revisão do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira Caminha-Espinho (POC-CE), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 25/99, de 7 de abril, alterada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 154/2007, de 2 de outubro. A presente revisão foi determinada pelo Despacho 

n.º 22620/2009, de 14 de outubro, alterado pelo Despacho n.º 7171/2010, de 23 de Abril.  

O programa foi desenvolvido de acordo com o previsto na Lei de Bases das Políticas Públicas 

de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo (LBPPSOTU) – Lei n.º 31/2014, de 30 de 

Maio, alterada pela Lei n.º74/2017, de 16 de Agosto; no Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio e no 

DECRETO-LEI n.º 159/2012, de 24 de Julho, alterado pelo  Decreto-Lei n.º 132/2015, de 9 de 

Julho, o qual regula a elaboração e a implementação dos planos de ordenamento da orla 

costeira1, cujo conteúdo terá sido adaptado ao novo enquadramento legal.  

Este programa traduz a mudança de paradigma imposta pela LBPPSOTU, através do qual os 

Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT), nos quais se inclui o POC-CE, são 

reconduzidos a programas, acabando com a modalidade de classificação e qualificação do solo 

e a vinculação direta dos particulares, passando a estabelecer, única e exclusivamente, 

regimes de salvaguarda de riscos, recursos e valores naturais, através do estabelecimento de 

ações permitidas, condicionadas ou interditas. 

Os documentos para análise sobre os quais incide o acompanhamento e emissão de parecer 

da CCDR-N datam de Março de 2018 e correspondem à fase de parecer final da comissão 

consultiva. São constituídos pelas diretivas e modelo territorial (que representa a expressão 

gráfica territorial das diretivas), como documentos fundamentais. Complementarmente, 

                                                           
1
A alteração operada sobre este diploma respeitou apenas à resolução dos processos de contraordenação pendentes e não 

prejudica a revisão global deste decreto-lei que é necessária realizar oportunamente, em função das bases gerais da política 
pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, bem como, do regime jurídico dos instrumentos de gestão 
territorial. De frisar que o diploma respeita aos planos de ordenamento e não contempla, ainda, a sua reconfiguração a 
programas. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2364&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
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acompanha o POC, o relatório do programa e os respetivos anexos, o programa de execução e 

plano de financiamento, e o Relatório Ambiental e Resumo Não Técnico. Acrescem ainda os 

estudos realizados na primeira fase de 2015, Volume I – Análise e Ponderação da Auscultação 

Prévia, Volume II – Balanço da Implementação do POC Caminha-Espinho, Volume III – 

Caraterização e Diagnóstico da Situação Territorial, Volume IV – Caraterização e Diagnóstico da 

Situação de Referência das Praias Costeiras e Volume V – Relatório de Definição de Âmbito da 

Avaliação Ambiental Estratégica. 

É dada sequência ao parecer emitido pela CCDR-N, numa fase de análise da proposta 

preliminar dos trabalhos de elaboração do programa (OF_DSOT_MJP_1663/2016, de 5 de 

Fevereiro).  

 

2. AVALIAÇÃO SUMÁRIA/ CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Analisando os documentos apresentados nesta fase, considera-se que, de uma forma geral, o 

POC-CE se encontra bem elaborado, estruturado e fundamentado nas propostas que contém, 

sem incorreções significativas relativamente aos conteúdos apresentados, dando resposta aos 

fins para os quais se encontra prevista a sua elaboração no Despacho n.º 22620/2009, de 14 

de Outubro, alterado pelo Despacho n.º 7171/2010, de 23 de Abril e às orientações 

estabelecidas pelo DECRETO-LEI n.º 159/2012, de 24 de Julho, alterado pelo DECRETO-LEI n.º 

132/2015, de 9 de Julho.   

Contudo, trata-se de um documento com algum nível de complexidade, dado o cariz técnico 

específico. 

A análise apresentada neste parecer centrar-se-á essencialmente nas matérias relacionadas 

com o Ordenamento do Território e o Desenvolvimento Regional, dando-se particular atenção 

à conformidade e articulação com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor, e em 

elaboração, seja do ponto vista da articulação do POC com os instrumentos de nível nacional e 

regional, seja do ponto de vista da concretização das disposições dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território (PMOT). 

A elaboração deste programa resulta de uma adaptação a diferentes diplomas legais que 

regulamentam os objetivos, conteúdo e alcance dos programas de ordenamento da orla 

costeira, de âmbito nacional e natureza especial, designadamente, o Decreto-Lei n.º 159/2012, 

de 24 de Julho, alterado pelo  Decreto-lei n.º 132/2015, de 9 de Julho e ainda, o Despacho n.º 

22620/2009, de 14 de Outubro e respetiva alteração, o qual determina a revisão do POC-CE.  

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2364&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
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Neste contexto, a primeira abordagem é efetuada pela LBPPSOTU que determina a 

recondução de planos a programas, sendo o seu desenvolvimento conferido pelo RJIGT que 

determina, nomeadamente, os seus objetivos, conteúdo material e documental, tramitação e 

acompanhamento.  

 

3. NOVO PARADIGMA: DO PLANO AO PROGRAMA 

A reforma legislativa do ordenamento do território, tal como referido no POC CE veio 

introduzir uma mudança de paradigma nos agora designados POC, atribuindo-lhes um caráter 

estratégico.  

Como reflexo desta evolução legislativa, designadamente através da lei de bases, passou a 

consagrar a necessidade de recondução do anterior POC em Programa (n.º 5 do artigo 40.º), 

assumindo o desígnio de estabelecer um modelo territorial estratégico, inovador, flexível e 

adaptativo. 

Os próprios objetivos do programa, embora articulados com os objetivos estabelecidos no 

Decreto-Lei n.º159/2012, de 24 de Julho, são distintos, tendo em consideração que os desafios 

atuais, como é exemplo as alterações climáticas, são diferentes dos que se verificaram na 

elaboração do POC-CE. 

Os elementos constituintes da proposta de programa demonstram essa mudança, diferindo 

substancialmente, desde logo, o anterior regime de uso do solo, baseado na delimitação de 

classes e categorias de espaços, em função dos usos dominantes (áreas de proteção costeira – 

praias, vegetação rasteira e arbustiva, floresta, agricultura, rochedos, zonas húmidas, estuários 

e equipamentos) com a publicação de uma planta de síntese e de condicionantes, por 

objetivos estratégicos com um regime de salvaguarda de recursos e valores naturais, através 

da determinação de normas gerais, específicas e de gestão que estabelecem ações permitidas, 

condicionadas e interditas.  

Verificando-se que o conteúdo do POC difere substancialmente da filosofia do anterior POC, 

torna-se desadequado o exercício de comparação entre os mesmos e respetivo acolhimento 

de normas referidas.  

Recorda-se que no âmbito do determinado pelo artigo 78.º da LBPPSOTU, as CCDR’s 

desenvolveram a tarefa de “identificar as normas relativas aos recursos territoriais e valores 

naturais diretamente vinculativos dos particulares que devam ser integrados em plano 

intermunicipal ou municipal”, tendo a CCDR-N realizado um trabalho pormenorizado de 
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identificação das mencionadas normas afetas ao uso, ocupação e transformação do solo, 

exercício em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente e as respetivas Câmaras 

Municipais da área territorial abrangida. Foi proposta a introdução das normas na estrutura 

dos regulamentos de PDM dos oito municípios abrangidos pelo POC em vigor bem como 

selecionadas as normas expurgadas da proposta de transição para os PDM que, não 

integravam a esfera de competências dos municípios, e que se manteriam nos programas 

especiais. 

Sendo o modelo territorial agora proposto completamente distinto do atual e ainda em vigor, 

não existe, salvo avulsos casos, correspondência entre as normas em vigor e as propostas, pelo 

que, o exercício de identificação das normas a transpor para os PMOT, realizado pela CCDR-N, 

entre Abril e Junho de 2015, não é aqui aplicável, ainda que possa ter considerado para 

procedimentos que se concluíram (ou se venham a concluir) em momento anterior à entrada 

em vigor da presente proposta de programa. 

 

4. CUMPRIMENTO DO REGIME JURÍDICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

(RJIGT) E DA LEI DE BASES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SOLOS, ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E URBANISMO (LBPPSOTU) 

De um modo geral, considera-se que o POC dá cumprimento ao conteúdo material, ao 

conteúdo documental e às disposições consagradas no RJIGT e LBPPSOTU, bem como em 

outros documentos legislativos complementares e relativos a este tipo de programa especial, 

ainda que possam ser identificadas algumas lacunas, nomeadamente dando cumprimento ao 

disposto aos números 1 e 5 do artigo 28.º do RJIGT, que determina, sob a epígrafe de 

atualização dos programas e planos territoriais que “Os programas estabelecem o prazo para a 

atualização dos planos de âmbito intermunicipal ou municipal preexistentes, após audição, 

respetivamente, da entidade intermunicipal ou de outra associação de municípios responsável 

pelo plano territorial a atualizar ou dos municípios abrangidos” e que “Quando procedam à 

alteração de programa ou plano territorial preexistente, os novos programas e planos 

territoriais indicam expressamente as disposições incompatíveis que determinam a sua 

alteração.”, respetivamente. 

No que se refere ao Decreto-Lei n.º159/2012, de 24 de Julho que regula a elaboração e a 

implementação dos planos de ordenamento da orla costeira, considera-se que a proposta do 

POC CE integra, genericamente, as orientações ali expressas. 
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Sobre o Despacho n.º 22401/2009 de 9 outubro, que determina a revisão do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira de Caminha - Espinho, aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 25/99, de 7 de Abril, e alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

154/2007, de 2 de Outubro, importa realçar as seguintes alterações face ao programa 

apresentado: 

 Os objetivos, nomeadamente, o seu alinhamento com o quadro de referência 

estratégico, encontra-se desatualizado (alteração do PNPOT, Programa Norte 2015, 

Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013, data da transposição da diretiva-

quadro Estratégia Marinha, etc); 

 O âmbito territorial do programa é superior ao mencionado no despacho, incluindo o 

município do Porto e as áreas de jurisdição portuária, passando de 110Km para 122Km 

de linha de costa; 

 A zona terrestre de proteção passou de 500 para 1000m de extensão em alguns 

troços; 

 As terminologias alteraram-se com a reforma legislativa operada sobre o ordenamento 

do território. 

O que se encontra perfeitamente justificado. 

 

5. RECURSOS TERRITORIAIS E COMPONENTES AMBIENTAIS MAIS RELEVANTES NO POC CE 

De acordo com o RJIGT, os programas e planos territoriais devem identificar os recursos 

territoriais mais relevantes.  

O POC CE na sua proposta mantém uma ligação muito estreita com os seguintes recursos 

territoriais: recursos e valores naturais; áreas perigosas e áreas de risco; espaços agrícolas e 

espaços florestais; infraestruturas e equipamentos. Pelo seu conteúdo, tem também 

relevância, nos recursos territoriais, a estrutura ecológica e o sistema urbano. 

A proposta de POC identifica os recursos e valores naturais com relevância estratégica para a 

sustentabilidade ambiental e a solidariedade intergeracional da orla costeira e de outros 

recursos relevantes para a conservação da natureza e da biodiversidade. 

Dos sete princípios que enformam o POC, os princípios da sustentabilidade e da solidariedade 

intergeracional, visam promover a compatibilização entre o desenvolvimento socioeconómico 

e a conservação da natureza e da biodiversidade, num quadro de qualidade de vida das 

populações atuais e vindouras. O POC identifica como principais desafios, os colocados pela 
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forte pressão edificatória e turística que se faz sentir sobre as áreas naturais, incluindo as de 

maior valor ecológico e conservacionista. Neste contexto, o POC é um importante instrumento 

promotor da sustentabilidade do território costeiro, nas suas várias dimensões ou vertentes, 

assente num modelo territorial muito orientado para a contenção dos processos de 

artificialização da orla costeira e para a preservação das funções ecológicas das áreas naturais 

(sistemas dunares, áreas de ocupação florestal e massas de águas costeiras). O objetivo geral 2 

– proteção e conservação dos sistemas biofísicos costeiros e da paisagem e os respetivos cinco 

objetivos específicos refletem a sua importância. 

Sobre as áreas perigosas e as áreas de risco, o POC através dos princípios da prevenção e 

precaução, pretende prever e antecipar consequências e adotar uma atitude cautelar, 

minimizando riscos e impactos negativos. O objetivo geral 1 identifica um conjunto de 

diretrizes associadas a estratégias de adaptação aos riscos costeiros atuais e futuros, ao nível 

de uma estratégia integrada de gestão sedimentar que garanta a preservação de manchas de 

empréstimo para reposição sedimentar nos troços costeiros em erosão, da definição de um 

modelo de uso e ocupação da orla costeira que contenha a exposição territorial aos riscos 

costeiros, numa perspetiva de médio e longo prazo e adaptação das formas de ocupação 

urbana da orla costeira, incluindo a realização de intervenções de recuo planeado de núcleos 

urbanos/ edificados onde se verifique um nível elevado de exposição de pessoas e/ou bens à 

erosão costeira e aos galgamentos e inundações. A um nível mais específico, as diretivas do 

POC estabelecem normas que visam concretizar os princípios de prevenção e minimização dos 

riscos costeiros bem como a segurança e proteção de pessoas e bens. 

De acordo com o RJIGT, os programas identificam as áreas afetas a usos agrícolas, florestais e 

pecuários, designadamente as áreas de reserva agrícola, de obras de aproveitamento 

hidroagrícola e de regime florestal.  

Os espaços agrícolas, agroflorestais e florestais (incluindo os meios naturais e seminaturais) 

ocupam, globalmente, cerca de metade da área de intervenção do POC-CE. A atividade 

agrícola assume especial importância no troço norte da área de intervenção, com destaque 

para a área agrícola que se estende entre Viana do Castelo e Vila Praia de Âncora e para a zona 

a norte da Póvoa de Varzim, que se carateriza por uma forte presença de estufas e pela 

manutenção do sistema agrícola em masseiras. Em relação à ocupação florestal, de acordo 

com a proposta, não apresenta dimensão ou interesse conservacionista de grande relevo, 

sendo que no troço costeiro apenas ocorrem duas áreas (de tamanho relativamente reduzido) 

sujeitas ao Regime Florestal – a Mata Nacional do Camarido e a Mata da Gelfa, ambas no 

concelho de Caminha. Os espaços florestais assumem, ainda assim, um papel essencial na 
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proteção dos sistemas dunares e na manutenção da dinâmica costeira, funcionando como um 

espaço tampão à proliferação das áreas artificializadas. A abordagem no POC é efetuada na 

ótica da preservação e valorização dos recursos agrícolas e florestais.  

A produção florestal e, sobretudo, a agricultura são atividades com forte presença, pelo que a 

estratégia adotada considera a valorização do património cultural e dos sistemas de produção 

agrícola. Assim, a preservação e a valorização dos recursos agrícolas e florestais são 

consideradas num dos objetivos específicos da estratégia de valorização económica dos 

recursos costeiros, as quais se desenvolvem na norma geral 11 das diretivas, na ótica da 

conservação do solo e da valorização económica dos recursos.  

As áreas agrícolas e florestais integram a faixa de proteção complementar da zona terrestre de 

proteção e encontram-se delimitadas no anexo I do relatório (carta de habitats, áreas agrícolas 

e povoamentos florestais). 

Neste enquadramento, o POC refere a grande diversidade de recursos territoriais da zona 

costeira, sendo a capacidade de articulação e a compatibilização do carácter socioeconómico 

com os desígnios da salvaguarda de valores naturais e da proteção e prevenção de riscos, um 

dos principais desafios que se colocam na sua implementação e acompanhamento.  

Outros recursos territoriais identificados são as redes de infraestruturas e equipamentos 

coletivos. O POC-CE é bastante incisivo, nomeadamente, ao nível da criação de condições de 

acesso e fruição das praias. O objetivo 4 “valorização e qualificação das praias marítimas” 

prevê diretrizes para a melhoria das condições de acesso dos utilizadores e das estruturas e 

equipamentos de apoio de praia. As normas de gestão estabelecidas pelas diretivas prendem-

se, essencialmente, com estas questões, sendo que o POC prevê os planos de intervenção nas 

praias e a posterior publicação de um regulamento administrativo, muito relacionados com 

estas questões. 

Tendo presente o modelo territorial, os estudos de caracterização e diagnóstico e o programa 

de execução, o POC CE, direta e indiretamente, pode estabelecer orientações para a definição 

das estruturas ecológicas municipais, considerando a identificação de valores e recursos 

naturais, faixas de salvaguarda e de risco, na sua área de intervenção. 

Sobre as componentes ambientais previstas na Lei de Bases do Ambiente, o POC CE tem 

especial incidência na biodiversidade, política para o meio marinho, proteção e gestão de 

recursos hídricos, gestão do solo, salvaguarda da paisagem e política de combate às alterações 

climáticas. 
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6. ARTICULAÇÃO COM OS REGIMES JURÍDICOS DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN), 

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (RAN) E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (CN) 

Dos regimes jurídicos com maior relevância na gestão e planeamento territorial, destacamos 

aqui os referentes à REN, RAN e CN. 

O POC CE na sua proposta apresenta uma relação muito estreita com as componentes que 

integram a rede fundamental da conservação da natureza.  

Nos estudos de caracterização e diagnóstico, no modelo territorial e no programa de execução 

são evidentes as propostas que se cruzam com os objetivos e princípios daqueles regimes 

jurídicos, com particular destaque para a área da conservação da natureza e da REN. 

Quanto ao regime jurídico da REN será de realçar o exposto sobre “a relevância que os 

princípios da precaução e da prevenção das situações de risco, bem como a adaptação às 

alterações climáticas assumem na atualidade e particularmente no troço de costa em 

referência, determinam que a revisão do POC de Caminha — Espinho coloque uma acentuação 

tónica na concretização efetiva daqueles princípios ao nível dos regimes de proteção a 

estabelecer, visando a implementação da Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona 

Costeira (ENGIZC), nomeadamente no que respeita à ocupação urbana do solo.” 

O Decreto-Lei n.º 159/2012, que regula a elaboração e a implementação dos planos de 

ordenamento da orla costeira, relativamente à REN, contém também expressas orientações 

comuns, nomeadamente, relativas a: 

 Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005,de 29 de dezembro; 

 Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC), instituindo um 

quadro de opções, objetivos e medidas que deve encontrar reflexo nos POC e do qual 

se salienta a componente do risco e a necessidade de se identificarem os mecanismos 

de prevenção associados à ocupação de áreas de risco; 

 Conceitos relevantes para a delimitação das diferentes tipologias da REN, não só 

relacionadas com a proteção do litoral, mas também de prevenção de riscos naturais. 

No âmbito da aplicação do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), importa 

abordar a sua articulação com a concretização das ações previstas no POC CE e, neste 

contexto, realça-se que, de acordo com os eixos estratégicos 1,2 e 5, as ações, caso não sejam 

sujeitas a AIA, encontram-se potencialmente isentas de comunicação prévia à CCDR, sendo 

que relativamente aos eixos estratégicos 3 e 4, parte das ações poderão, eventualmente, ser 
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sujeitas a comunicação prévia, em conformidade com o disposto nas alíneas c) e d) do ponto 

VII do anexo II do RJREN. 

O modelo territorial contém informação relevante para a estabilização das delimitações de 

algumas áreas e tipologias da REN. 

Também no relatório do Programa é referido que foram utilizadas as cartas da REN dos 

concelhos abrangidos como fontes de informação. 

Tendo em conta que grande parte da área de intervenção do POC CE se sobrepõem os RJREN, 

RJRAN e RJCNB, a gestão destas áreas fica também dependente das regras previstas naqueles 

regimes, o que num modelo de governação da orla costeira integrado, articulado e adaptativo, 

tal como se pretende com este programa, deve predispor as entidades competentes para a 

aplicação daqueles regimes, de modo concertado. 

 

7. ARTICULAÇÃO E CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

(IGT) 

A análise dos diferentes IGT já foi considerada anteriormente nos estudos de caracterização, 

nomeadamente através de tabelas que constam da bibliografia do Volume IV – Caracterização 

e Diagnóstico da Situação Territorial.  

O cumprimento do POC-CE relativamente aos instrumentos hierarquicamente superiores é 

ainda tido em consideração através de várias referências feitas ao longo do Relatório do 

Programa, referindo no capítulo 2.1 - Quadro de Referência Estratégica que “no âmbito do 

ordenamento do território, o POC-CE deverá concretizar as opções estratégicas com relevância 

para a organização do território nacional estabelecidas pelo Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT) e integrar as diretrizes de ordenamento para a orla 

costeira definidas pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-N) ”. 

Igualmente no capítulo 2.3 – Visão, é referido que o paradigma do Programa teve como 

referencial “as diretrizes que emanam dos diversos instrumentos de política com incidência no 

ordenamento e gestão da orla costeira, nomeadamente o PNPOT, a proposta de PROT-N, a 

ENGIZC (Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira de Portugal) e as 

conclusões do Grupo de Trabalho do Litoral”. 

De forma mais específica e no que se refere à definição da faixa de proteção complementar 

(relativa à Zona Marítima de Proteção), é dito que aquela “desempenha um importante papel 

no cumprimento dos objetivos gerais para a orla costeira definidos nos instrumentos de 
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política, nomeadamente o PNPOT, o PROT-N e a ENGIZC, no que está relacionado com a 

contenção da urbanização e da edificação e com a conservação dos recursos e valores 

naturais”. 

 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

O PNPOT na sua elaboração em 2007 define no Relatório Final como um dos objetivos para a 

Proteção e valorização da Zona Costeira (ponto 71.) a “definição e implementação de uma 

Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira, elaboração e implementação de todos os 

POC e na definição de um ‘espaço litoral tampão’, associado à proteção da Zona Costeira, 

progressivamente livre de construções fixas, para prevenir e mitigar, entre outros, os efeitos do 

agravamento dos fenómenos extremos e dos fenómenos de recuo da linha da costa.” 

Revela-se necessária a implementação de ações que permitam proteger a costa dos efeitos 

dos fenómenos climáticos extremos, nomeadamente, através de políticas de eliminação 

progressiva de construções fixas. 

O POC-CE define 46 Áreas Críticas, sendo estas áreas as mais suscetíveis à ocorrência de 

fenómenos extremos e/ou erosivos, onde deverão ser levadas a cabo intervenções prioritárias 

de adaptação: Proteção, Acomodação, Recuo Planeado.  

As Áreas Críticas não dispõem de um regime específico de proteção, aplicando-se-lhes os 

regimes de proteção relativos à salvaguarda dos recursos e valores naturais na Zona Terrestre 

de Proteção e os regimes de proteção definidos para as Faixas de Salvaguarda, quando se 

verifique sobreposição espacial com a delimitação das mesmas. A estratégia que o POC-CE 

advoga para as áreas críticas tem enfoque na operacionalização da estratégia de adaptação 

através da adoção de medidas e intervenções de adaptação aos riscos costeiros e não na 

definição de um regime de salvaguarda específico. 

No documento “Avaliação do Programa de Ação do PNPOT 2007-2013” (p.126) é referido que 

“as dificuldades de implementação, sobretudo nos POC de primeira geração, prendem-se com 

a desatualização de algumas propostas, a desadequação do dimensionamento dos 

estabelecimentos de apoio à atividade balnear, a reduzida execução das unidades operativas 

de planeamento e gestão (…)”.   

As propostas do POC-CE são agora mais adequadas ao atual contexto de fenómenos climáticos 

extremos. No Modelo Territorial apresentado foi criada a componente complementar 
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designada por “áreas predominantemente artificializadas” (dentro da Zona Terrestre de 

Proteção).  

De modo a dar resposta à questão da “desadequação do dimensionamento dos 

estabelecimentos de apoio à atividade balnear”, o POC-CE deverá avaliar, mesmo que de 

forma sumária a capacidade daqueles equipamentos. 

Relativamente à situação da “reduzida execução das unidades operativas de planeamento e 

gestão”, os documentos de caracterização apresentados na fase prévia do estudo, 

nomeadamente, o “Relatório de balanço da implementação do POC Caminha Espinho”, 

assumem que se verificou uma baixa taxa de execução, apresentando os constrangimentos 

ocorridos e a necessidade de adaptação aos novos contextos. 

A mesma avaliação realizada ao PNPOT encara como uma das principais preocupações do POC 

realizar “uma atualização do estádio evolutivo da faixa costeira e uma reavaliação das 

situações de risco para pessoas e bens”, no sentido de “definir novos mecanismos de 

planeamento e ordenamento (e.g. faixas de risco/salvaguarda) devidamente ajustados à nova 

realidade, bem como melhorar e otimizar o contexto das intervenções de proteção/defesa 

costeira, garantindo assim as condições de segurança necessárias à ocupação humana e 

contribuindo para a minimização dos riscos sobre pessoas e bens”. (p.128) 

O POC-CE dá resposta aquela preocupação através da implementação de Faixas de 

Salvaguarda contempladas no Modelo Territorial para a Zona Terrestre de Proteção: 

“espacializam os regimes de proteção que visam conter a exposição de pessoas e bens aos 

riscos de erosão e galgamento e inundação costeira, os quais devem garantir a proteção 

territorial às vulnerabilidades atuais e assegurar que a evolução das formas de uso e ocupação 

de solo se compatibiliza com a provável evolução climática e com o consequente agravamento 

da vulnerabilidade aos riscos costeiros”. 

Consubstancia-se nas tipologias Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira e Faixa de Salvaguarda 

ao Galgamento e Inundação Costeira, as quais se desdobram em dois níveis de suscetibilidades 

correspondentes aos cenários temporais de 2050 (nível I) e 2100 (nível II). 

Considera-se que as propostas do POC CE estão em articulação e conformidade com este 

plano. Acresce salientar que está em curso o processo de alteração do PNPOT cuja articulação 

não é apresentada. A alteração do PNPOT, ainda que em proposta, contém sobre as temáticas 

das alterações climáticas e zonas costeiras relevantes abordagens que interessaria ver aqui 

tratadas. Uma vez que a proposta de alteração ao PNPOT entrará em fase de discussão pública 
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no próximo dia 30 de Abril, será ainda oportuno fazer a devida articulação entre estes dois 

instrumentos. 

 

Plano Regional de Ordenamento do Território – Norte (PROT - N) 

Este Plano define para a zona costeira as seguintes orientações estratégicas: 

2. “Promover a desconcentração urbana na zona costeira, em articulação com o POC CE, 

nomeadamente, através do estabelecimento de alternativas estratégicas à pressão urbanística 

nesta área”;  

4. “Promover ações de requalificação da orla costeira, relacionadas com condições de 

segurança e de dinâmica do litoral, com programas de relocalização de infraestruturas e outros 

equipamentos”; 

5. “Consagrar a possibilidade de relocalização ao longo do tempo de aglomerados edificados, 

edificações e infraestruturas ameaçados”; 

6. “Articular as intervenções das Administrações Portuárias, da ARH e do INAG conducentes a 

uma adequada gestão dos sedimentos necessários ao equilíbrio da dinâmica costeira”. 

O POC-CE encontra-se orientado por cinco objetivos gerais através do Modelo Estratégico, que 

de uma maneira geral, englobam as orientações estratégicas que são dadas no PROT-N para as 

zonas costeiras. 

Destaca-se que os Objetivos Estratégicos dos pontos 2, 4 e 5 do PROT-N encontram-se 

previstos através dos Objetivos Gerais 1 internalizados nos objetivos específicos do POC, a 

título exemplificativo: 

- Definição de um modelo de uso e ocupação da orla costeira que contenha a exposição 

territorial aos riscos costeiros, numa perspetiva de médio e longo prazo; 

- Adaptação das formas de ocupação urbana da orla costeira, incluindo a realização de 

intervenções de recuo planeado de núcleos urbanos/edificados onde se verifique um nível 

elevado de exposição de pessoas e/ou bens à erosão costeira e aos galgamentos e inundações; 

- Garantia da fruição pública em segurança de domínio público marítimo. 

Quanto ao ponto Objetivo estratégico 6 do PROT N, considera-se que o POC-CE aborda a 

questão nos Objetivos Gerais 5: 
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- Implementação de um sistema de monitorização regular e sistemática que incida sobre a 

dinâmica sedimentar da orla costeira, a evolução da linha de costa e o desempenho das 

estruturas de proteção costeira; 

- Reforço da coordenação institucional entre as entidades com competências na gestão da orla 

costeira. 

O PROT-N no Quadro 2.4.b “Diretrizes” considera essencial “desenvolver, em articulação com o 

POC Caminha-Espinho, um sistema de qualificação das praias consideradas estratégicas por 

motivos ambientais ou turísticos, definindo critérios de ocupação sustentável nas suas 

envolventes”. 

O POC-CE prevê nos Objetivos Gerais 4 a valorização e qualificação das praias marítimas: 

- Preservação das praias e dos sistemas dunares e outros espaços naturais associados; 

- Reposição da legalidade e adaptação do uso e ocupação das praias ao estabelecido nos 

Planos de Intervenção nas Praias; 

- Promoção de um modelo de gestão adaptativo das praias, assegurando condições de 

segurança da sua utilização e viabilidade das atividades económicas associadas. 

Ainda que o PROT N não esteja em vigor, considera-se que as propostas do POC CE estão 

também em articulação e conformidade com este plano. 

Não foi apresentada nesta fase a articulação com PNPOT, PROT N nem com outros IGT, 

nomeadamente, PROF EDM, PEOT LN, nem com outros planos, municipais ou setoriais. 

Deverá realizar-se a adequação das propostas e restrições do POC-CE com os planos 

intermunicipais e municipais, nomeadamente dando cumprimento ao disposto no n.º 5 do 

artigo 28.º do RJIGT que determina, sob a epígrafe de Atualização dos programas e planos 

territoriais que “Quando procedam à alteração de programa ou plano territorial preexistente, 

os novos programas e planos territoriais indicam expressamente as disposições incompatíveis 

que determinam a sua alteração.” 

 

8. VISÃO ESTRATÉGICA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Importa relevar o contributo das propostas do POC CE para a visão estratégica e o 

desenvolvimento regional, pelo que se avaliará, sumariamente, a articulação deste programa 

com instrumentos nacionais e regionais de referência nestes dois domínios. 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
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A ENDS foi considerada na elaboração do POC-CE, no seu Vol. III – Caracterização e diagnóstico 

da situação territorial, mais concretamente no capítulo 2 destinado ao quadro estratégico de 

referência. 

Dos sete objetivos da Estratégia o terceiro objetivo - Melhor Ambiente e Valorização do 

Património – foi o que melhor enquadramento teve na proposta de POC CE sendo que os 

restantes objetivos ou não são considerados por desajuste do seu conteúdo ou são 

considerados parcialmente nos seus documentos. 

Ainda na ENDS, para o vetor «Promover e Implementar a Estratégia de Gestão Integrada da 

Zona Costeira e Promover o Ordenamento das Zonas Envolventes de Estuários e Albufeiras», 

existem ações que se consideram previstas no POC-CE através da programação para as Áreas 

Críticas. 

Na ENDS existe ainda uma secção orientada para “medidas de enquadramento e intervenções 

complementares” onde se intensifica: 

* Promoção do conhecimento técnico-científico dos processos e fenómenos que 

ocorrem na orla costeira e influenciam o seu estado de conservação e qualidade; 

* Monitorização e avaliação contínua das condições físicas do território e da sua 

adequação às opções de salvaguarda dos recursos estabelecidos nos instrumentos de 

gestão territorial com incidência na orla costeira; 

* Reforço das ações de fiscalização e avaliação das situações de facto existentes que se 

mostrem desconformes com a legislação aplicável, procedendo às intervenções de 

correção e requalificação necessárias à reposição dessa mesma legalidade, em especial 

no domínio público marítimo. 

O Volume “Programa de Execução e Plano de Financiamento” do POC-CE prevê um conjunto 

de medidas e ações de monitorização descritas com pormenor no anexo daquele documento 

que refletem estas medidas da ENDS. 

 

Plano de Ação para o Litoral XXI 

O Litoral XXI é “o instrumento de referência para uma gestão ativa da zona costeira e para um 

horizonte que vai além de 2020. Aqui se refletem as grandes linhas de política e as opções 
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estratégicas para o Litoral, aqui se identificam e priorizam as intervenções a desenvolver a 

partir de uma visão que considera as especificidades geográficas de cada trecho do Litoral e 

que atende aos processos globais que decorrem das alterações climáticas.” 

As intervenções, os projetos e ações que integram o Litoral XXI são as que resultam dos 

programas de execução dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira em vigor e dos novos 

Programas da Orla Costeira, assim como de outras iniciativas de âmbito nacional, 

designadamente as prosseguidas pelas Sociedades Polis Litoral. 

Deste plano de ação resultará a elaboração de um Plano Anual de Ação para o Litoral no 

sentido de operacionalizar as ações programadas e a execução nesse ano face ao ciclo de 

planeamento e aos instrumentos financeiros disponíveis. A partir daí será possível avaliar os 

resultados alcançados e corrigir atempadamente eventuais desvios e conhecer a execução 

física e financeira por tipologia de intervenção e área de atuação, bem como proceder à sua 

atualização sempre que as dinâmicas territoriais ou os instrumentos (estratégicos, 

planeamento e financeiros) o exigirem. 

Tem como grandes desafios para a gestão da zona costeira: 

- Antecipar, prevenir e gerir situações de risco (Prevenção, Proteção, Acomodação e 

Retirada); 

- Desenvolver uma gestão integrada e racional de sedimentos; 

- Conservar e valorizar os recursos e os sistemas costeiros; 

- Aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica costeira e fomentar uma rede de 

monitorização; 

- Reforçar e promover a articulação institucional; 

- Promover o acesso à informação e a participação pública. 

Parece-nos contemplar todos os desafios identificados. 

No documento “Diretivas” refere-se que o modelo de governação do POC-CE deve articular-se 

com o estabelecido no “Plano de Ação para o Litoral XXI” identificado como a base de 

referência da atuação no litoral.  

De facto, o Litoral XXI tem como linha de ação dinamizar a gestão descentralizada através do 

envolvimento dos diferentes níveis de ação e promove a subsidiariedade e a coesão territorial. 

Este Plano de Ação agrega o conjunto das intervenções planeadas para Portugal Continental, 
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para um período temporal alargado, podendo o mesmo, sempre que se justificar, ser objeto de 

atualização por via da introdução de novas ações, supressão de outras, alteração de 

prioridades e ajustamentos de investimentos. 

Considerando a visão e os objetivos estratégicos, bem como o programa de execução e de 

financiamento do POC CE, poderá afirmar-se que este se encontra alinhado, na perspetiva da 

estratégia de desenvolvimento regional, com os instrumentos mais relevantes neste domínio, 

nomeadamente, com o Programa Operacional Norte 2020 e o PROT Norte, onde se 

evidenciam princípios, orientações e medidas no sentido da defesa e valorização territorial, da 

promoção de atividades económicas e do reconhecimento das especificidades territoriais da 

área abrangida por este programa. Neste sentido, podemos considerar que o POC CE constitui 

um instrumento fundamental para a concretização das estratégias e objetivos de 

desenvolvimento regional do norte de Portugal. 

 

9. AVALIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

O Relatório do balanço de implementação do POC-CE materializado através do volume II dos 

Estudos de Caracterização, da 1ª Fase, realiza uma avaliação da execução do Plano, apresenta 

críticas ao regulamento em vigor, no que respeita às normas e às suas especificidades. 

Realiza uma análise à concretização das UOPG´s, avaliando a sua taxa de execução como 

“baixa” (5/15) apresentando como principais razões a necessidade de elaboração de PMOT´s 

para a sua realização, assim como a fraca articulação entre as entidades gestoras. 

Relativamente à monitorização, esta também não teve a frequência desejada, tendo registado 

igualmente um grau de execução “baixo”. 

Reconhece-se que foram efetuadas várias intervenções de proteção não previstas no POC 

associadas à reposição de níveis de segurança e reparações em situações de emergência após 

eventos de agitação marítima. 

No documento “Programa de Execução e Plano de Financiamento” é apresentado um conjunto 

vasto de ações de monitorização para a orla costeira, relevando-se uma visão de gestão 

adaptativa. Seria desejável que o POC CE clarificasse como serão realizados os procedimentos, 

e como será realizada a articulação com as entidades.  

Ainda neste documento, no capítulo 5, agrega em Quadros o número de ações a realizar (460), 

por tipologia de intervenção, programação temporal (2018-2028) e nível de prioridade 

(elevada, intermédia, baixa). 
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O Programa de Execução decorre diretamente do modelo estratégico, nomeadamente, dos 

objetivos gerais e específicos que o configuram. 

Os 5 Eixos estratégicos de intervenção, correspondentes aos 5 objetivos gerais do modelo 

estratégico, subdividem-se em 33 tipologias de intervenção. 

Face ao contexto dinâmico das zonas costeiras, o seu ordenamento e gestão constitui um 

desafio muito complexo. Qualquer modificação induzida num meio dinâmico implicará 

modificações morfológicas, pelo que a observação do comportamento dos sistemas naturais é 

determinante para antecipar medidas de adaptação. 

O POC-CE prevê no seu relatório de execução um conjunto de ações de monitorização baseado 

no maior número possível de dados que permitam registar a evolução hidrodinâmica e 

geomorfológica ocorridas. Sobre esses dados pretende-se realizar a respetiva interpretação e 

quantificação, constituindo um exercício frequente no tempo, culminando numa base de 

dados que permita apoiar estudos, processos de tomada de decisões e a 

criação/aperfeiçoamento de modelos de evolução costeira. 

As ações a realizar distribuem-se por levantamentos, inspeção visual, registo de ocorrências, 

monitorização de habitats/comunidades/recursos e estudos da hidro e morfodinâmicas. 

Encontram-se ainda previstas ações com vista à sensibilização e informação da população em 

geral. 

No “Relatório do Programa” prevê-se a aplicação de um sistema de monitorização e avaliação 

definido através de duas tipologias de indicadores: 

Indicadores de Realização – têm como principal objetivo avaliar o grau de concretização das 

ações programadas; 

Indicadores de Resultado – permitem avaliar os efeitos do POC nos diversos domínios 

(ambiental, socioeconómico, territorial e institucional).  

Sobre os indicadores, no ponto 11 referente à AAE, serão efetuadas algumas observações. 

 

10. APRECIAÇÃO DOCUMENTAL 

10.1. Aspetos globais 

Importa referir que, relativamente à anterior versão sujeita a avaliação da comissão consultiva, 

a proposta para o POC-CE sofreu alterações significativas. 
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A clara distinção entre o que é a visão e o que são os objetivos estratégicos e uma nova 

abordagem para os objetivos gerais e os objetivos específicos, parece simplificar a proposta de 

programa e torná-la mais ajustada aos desafios atuais deste território. 

Tal como referido anteriormente, os objetivos gerais deixaram de ser os seis objetivos 

definidos no n.º 1 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º159/2012, de 24 de Julho, embora tenham 

tido em consideração os objetivos específicos referidos no n.º 2 do mesmo artigo, agora 

assumem-se como “dimensões estratégicas” a partir das quais surgem os atuais 5 objetivos 

gerais. 

Os objetivos específicos passaram de uma única lista de 7 (igualmente definida pelo Decreto-

Lei n.º159/2012, de 24 de Julho) para 5 a 6 por cada um dos 5 objetivos gerais, totalizando 26 

objetivos específicos. 

Também ao nível do modelo territorial se verificam algumas simplificações e alteração dos 

seus propósitos de delimitação ao nível das componentes complementares, passando os 

“Recursos hídricos superficiais e ecossistemas associados” a “Recursos hídricos superficiais” e 

os “Aglomerados urbanos/Áreas predominantemente artificializadas” a apenas “Áreas 

predominantemente artificializadas”.   

Já no que se refere aos documentos apresentados para parecer final, o Relatório do Programa 

que, segundo a alínea a) do n.º 2 do artigo 45.º do RJIGT “procede ao diagnóstico da situação 

territorial sobre a qual intervém e à fundamentação técnica das opções e objetivos 

estabelecidos”, apresenta pouco mais informação que o documento Diretivas. Tendo em conta 

que grande parte da informação, nomeadamente a fase de diagnóstico, já foi apresentada 

noutras fases de apreciação por parte da comissão consultiva, importará deixar claro que 

todos estes documentos são indissociáveis e deverão ser apresentados como um todo, para a 

avaliação e discussão pública. 

De acordo com o artigo 45.º do RJIGT, o POC é composto pelas diretivas e modelo territorial, 

sendo acompanhado pelo relatório do programa (e respetivos anexos), programa de execução 

e plano de financiamento, relatório ambiental e resumo não técnico.  
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Sem prejuízo do enquadramento acima realizado e respetivas considerações, segue-se uma 

apreciação, necessariamente sintética, dos documentos agora apresentados: 

Diretivas e Relatório do Programa 

A título prévio e no que se refere ao conteúdo material do POC  CE há que salientar que a 

presente proposta de plano cumpre agora com o disposto no RJIGT, designadamente com o 

disposto no n.º 1 do artigo 44.º - ao estabelecer regimes de salvaguarda de recursos e valores 

naturais e ainda o regime de gestão compatível com a utilização sustentável do território, 

através do estabelecimento de ações permitidas, condicionadas ou interditas, em função dos 

respectivos objectivos – e no n.º 6 do mesmo preceito legal, ao abandonar as normas que 

procediam à classificação ou à qualificação do uso do solo – como o POC ainda vigente contém  

- e que são hoje expressamente consideradas nulas. 

Com efeito, as diretivas estabelecidas pelo POC-CE são hoje agrupadas em três tipologias 

distintas, consoante o seu conteúdo e finalidade: 

• Normas Gerais (NG) – Constituem orientações dirigidas às entidades públicas, que devem 

atendê-las no âmbito da sua atuação e planeamento, e visam a salvaguarda de objetivos de 

interesse nacional com incidência territorial delimitada, em função dos valores e recursos 

existentes e a garantia das condições de permanência dos sistemas indispensáveis à utilização 

sustentável do território e que concretizam o regime de gestão compatível com a mesma. 

• Normas Específicas (NE) – Têm natureza dispositiva, pois estabelecem as ações permitidas, 

condicionadas ou interditas que concretizam os regimes de salvaguarda do POC-CE, e o seu 

conteúdo destina-se a ser transposto diretamente para os instrumentos de gestão territorial, 

especificamente para os planos diretores municipais, quando aplicável. As NE definidas para a 

Zona Marítima de Proteção devem ser articuladas e compatibilizadas com as disposições a 

definir nos Instrumentos de Ordenamento do Espaço Marítimo; 

• Normas de Gestão (NGe) – São normas que contêm os princípios e os critérios para o uso e 

gestão das praias com aptidão balnear e zonas envolventes. Destinam-se a promover a 

proteção e valorização dos recursos hídricos, com destaque para a valorização e qualificação 

das praias, em particular das consideradas estratégicas em termos ambientais e turísticos, e 

também dos núcleos piscatórios. Apesar de se fazer menção a estas normas de gestão no POC-

CE, as mesmas encontram-se condensadas no regulamento de gestão que o acompanha e que, 
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de acordo com a legislação em vigor, tem eficácia direta e imediata tanto relativamente a 

entidades públicas, como a particulares. 

Os regimes de salvaguarda do POC-CE estabelecidos nas NE têm uma incidência espacial 

definida pelo Modelo Territorial. Os limites das áreas terrestres sujeitas a estes regimes – 

Margem, Faixas de Salvaguarda e Faixas de Proteção Costeira e Complementar da Zona 

Terrestre de Proteção – devem ser transpostos para os instrumentos de gestão territorial de 

âmbito intermunicipal e municipal. 

Sucede, porém, que os documentos relatório do programa e diretivas não estão devidamente 

articulados, não resultando com clareza, quais as normas a transpor para os PMOT, 

informação que, por várias vezes, se revela contraditória. Enquanto o Relatório do Programa 

refere como a transpor, ora tanto as normas gerais, como as específicas e as de gestão, o 

documento Diretivas apenas o indica para as normas específicas – “o seu conteúdo destina-se 

a ser transposto diretamente para os instrumentos de gestão territorial, especificamente para 

os planos diretores municipais, quando aplicável”.  

Contudo, há que salientar que, de acordo com o RJIGT, apenas as normas de uso, ocupação e 

transformação do solo deverão ser transpostas, pelo que deverá o POC-CE, para além de 

clarificar este assunto ao longo dos vários documentos, realizar o saneamento das normas 

específicas a transpor ou não, em detrimento da transposição em bloco para a qual parece 

orientar. 

Propõe-se que tal seja feito da seguinte forma: 

- As NE1 a NE10, por regulamentarem a zona marítima de proteção, considera-se não ser 

adequada a sua transposição para os planos municipais de ordenamento do território da 

região Norte; 

- As alíneas a), b), c, d), e) e n) da NE12; as alíneas d), e), f), g), n) da NE18 e a alínea c) da NE20; 

referem-se a competências das entidades públicas, designadamente, da APA, I.P., no âmbito 

da implementação do POC, pelo que não deverão ser transpostas para PDM, mantendo-se no 

conteúdo material do programa especial; 

- Considera-se adequada a transposição das NE14, NE16, NE19, NE28, NE29, NE30 (excetuando 

a alínea c), cuja competência será da APA), NE31, NE32 (excetuando a alínea b) pela mesma 
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razão, enunciada anteriormente) por se referirem ao uso, ocupação e transformação do solo, 

ou seja, ao âmbito material dos PDM, cuja aplicação é da competência dos municípios; 

Embora o exercício realizado pela CCDRN sobre a identificação e transposição das normas do 

POC-CE para os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), não tenha 

correspondência direta com as normas propostas na proposta de POC CE, deverá ser tido em 

conta, já que para algumas das normas que se mantêm e procedimentos associados poderá 

auxiliar nesta nova identificação e transposição. 

Apresentam-se os seguintes exemplos: 

- NE 13. b) Instalação de aterros sanitários, deposição, abandono ou depósito de entulhos, 

sucatas ou quaisquer outros resíduos fora dos locais para tal destinados; - Esta norma surge da 

junção de duas normas do POC em vigor (alíneas a) e e) do n.º 1 do artigo 8.º do POC-CE), das 

quais apenas uma identificada como a transpor (parte sublinhada). Ponderar manter o 

desdobramento, evitando assim os ajustes na transposição para os PDM; 

- NE 13. e) Prática de campismo e caravanismo fora dos locais destinados a esse efeito – norma 

já identificada como não sendo a transpor para os PDM (alínea j) do n.º 1 do artigo 11.º do 

POC-CE); 

- NE 20. b) A abertura de novas vias de comunicação ou de acessos viários e estacionamentos 

ou a ampliação e beneficiação de vias de comunicação ou de acessos viários e estacionamentos 

existentes, salvo se associados às infraestruturas previstas nas diretivas do POC-CE ou se 

previstas em PMOT em vigor à data da aprovação do POC-CE; - por interpretação de normas 

do POC-CE de conteúdo equivalente (alínea f) do n.º 1 do artigo 11.º), depreende-se que 

constitua uma das normas a transpor. 

Por outro lado, é referido que as Normas Gerais são orientações dirigidas às entidades 

públicas, que devem atendê-las no âmbito da sua atuação e planeamento. Contudo, não é 

claro o efeito nos Planos Territoriais, como é o caso da NG 11, relacionada com a agricultura e 

Florestas, ou da NG 13, onde se refere que a administração deve “Assegurar que não são 

criados novos perímetros urbanos ou a expansão dos existentes” para as “Áreas 

Predominantemente artificializadas” que, de acordo com o documento Diretivas, representam 

“grosso modo” o sistema urbano. Ora, como será ilustrado, não são poucas as áreas que, 

fazendo parte do atual sistema urbano, aparecem inseridas na “Faixa de Proteção 
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Complementar”, abrangendo inclusivamente áreas de solo urbanizado e edificado com 

expressão territorial significativa. 

Relativamente às Normas Especificas, sugere-se que se estabeleçam apenas as atividades 

interditas e as condicionadas ou as permitidas e as condicionadas, uma vez que poderão ficar 

de fora um conjunto de operações urbanísticas que nem estão elencadas nas ações permitidas 

nem nas ações interditas. 

Este aspeto poderá ser particularmente conflituante, na Faixa de Proteção Complementar da 

Zona Terrestre de Proteção, dado que, embora não fizesse parte do seu princípio de 

delimitação, esta faixa incluiu áreas que atualmente são solo urbano (urbanizadas e 

edificadas). 

Por último, diga-se no que às normas específicas respeita que determina a proposta de plano 

que: As normas de natureza específica relativas às Faixas de Proteção Costeira e 

Complementar, às Faixas de Salvaguarda e à Margem, identificadas em Modelo Territorial, 

aplicam-se cumulativamente, prevalecendo, na sua aplicação, as regras mais restritivas. No 

entanto, prevêem-se regimes de exceção.  

Nomeadamente na NE 15. Na Faixa de Proteção Costeira (ZTP), em que se estipula que ficam 

salvaguardados das interdições previstas na norma NE 14 os direitos preexistentes e 

juridicamente consolidados, à data de entrada em vigor do POC-CE.  

Ou ainda na NE 17. Na Faixa de Proteção Complementar (ZTP), onde se determina que 

ficam salvaguardados das interdições previstas na norma NE 16: 

a) Os direitos preexistentes e juridicamente consolidados, à data de entrada em vigor 

do POC-CE; 

b) As áreas classificadas como solo urbano em PMOT, à data de entrada em vigor do 

POC-CE, ou que resultem da revisão ou alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) ou 

de outros planos territoriais para inclusão estrita das regras de classificação do solo 

previstas no artigo 199.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

Por seu turno, prevê-se na NE 31. Na Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira – Nível I e 

na Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira – Nível I, que em zona 

urbana consolidada e fora da primeira linha de edificações, pode aplicar-se um regime 
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de exceção às restrições estabelecidas pela norma NE 30, a definir em PMOT, que deve 

atender ao seguinte: 

a) Ter um âmbito espacial definido e ser diferenciado para cada perímetro 

urbano, caso se verifique a existência de significativa diversidade de exposição 

ou sensibilidade aos riscos costeiros; 

b) Atender às caraterísticas urbanísticas, sociais e económicas e às 

vulnerabilidades atuais e futuras aos riscos costeiros, estando suportado numa 

avaliação onde se ponderem de forma equilibrada os seguintes critérios: 

i. Aumentar a resiliência do território aos efeitos decorrentes de fenómenos 

climáticos extremos; 

ii. Prevenir os riscos coletivos e a redução dos seus efeitos nas pessoas e bens; 

iii. Racionalizar, reabilitar e modernizar os centros urbanos; 

iv. Promover a competitividade económica territorial e a criação de emprego; 

v. Assegurar a coesão social e territorial, nomeadamente, a igualdade de 

oportunidades dos cidadãos no acesso às infraestruturas, equipamentos, 

serviços e funções urbanas. 

Parece-nos, todavia, que poderiam ser equacionados/ponderados outros regimes de exceção 

que se aplicassem apenas em zonas edificadas consolidadas e tão só quando a política de 

adaptação às alterações climáticas se traduzisse numa de Proteção, ou seja, de concretização 

de intervenções de defesa na Zona Terrestre de Proteção (zonas de valores naturais, zonas de 

atividades produtivas e zonas de ocupação urbana) e na Zona Marítima de Proteção adjacente, 

no sentido de manter ou avançar a linha de costa. 

Programa de Execução e Plano de Financiamento 

Tal como já se referiu no ponto 9., o programa de execução e plano de financiamento do POC 

CE articula-se com os objetivos estratégicos do programa, constituindo 5 eixos, desdobrados 

em 33 tipologias de intervenção. O POC prevê a realização de 460 ações em áreas críticas, 

distribuídas pelos 5 eixos estratégicos (EE) nos seguintes moldes:  
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O EE1 – “prevenção e redução de riscos costeiros e da vulnerabilidade às alterações climáticas” 

materializa-se em 101 ações de alimentação artificial (35), dragagens (9), construção de 

estruturas de defesa costeira (11), intervenção em sistema dunar (19) e retirada de 

construções (12). Neste eixo prevê-se um investimento de 144.529.992€ (aproximadamente 

32,39% do valor total), do qual o maior valor será canalizado para a alimentação artificial, a 

qual totaliza 48.809.000€ e o mais reduzido para a reabilitação de estruturas de defesa 

costeira, de 8.352.243€. 

O EE2 - “proteção e conservação dos sistemas biofísicos costeiros e da paisagem” prevê 59 

ações relacionadas com a melhoria da qualidade das águas costeiras (13), preservação dos 

ecossistemas costeiros (3), proteção dos habitats costeiros (9), proteção e valorização do 

património geológico (2), recuperação e restauro do sistema dunar (10), requalificação de 

estuários e linhas de água costeiras (12) e valorização das paisagens costeiras (10). Neste eixo 

prevê-se um investimento de 36.952.987€ (aproximadamente 8,28% do valor total), do qual o 

maior montante de investimento está previsto para as ações de proteção de habitats 

costeiros, que, apesar de não possuir o maior número de ações deste grupo, totaliza o maior 

volume de investimento (16.257.561€), ao invés das ações de proteção e valorização do 

património geológico que arrecadarão a menor fatia (apenas duas ações e 385.000€).  

O EE3 - “valorização económica dos recursos costeiros” considera as intervenções associadas à 

melhoria das condições de circulação e estacionamento (2), qualificação das infraestruturas e 

equipamentos de apoio aos desportos náuticos (5), dos portos comerciais (2), dos portos de 

pesca (10), qualificação urbanística das frentes marítimas (17), das infraestruturas e 

equipamentos de apoio à pesca local (8), reforço da atratividade turística (4) e valorização do 

património cultural (13), estando previstas um total de 61 ações. A estimativa de investimento 

neste eixo é peculiar, na medida em que a tipologia com menos ações previstas é a que prevê 

o maior volume de investimento, tratando-se dos portos comerciais, para os quais serão 

canalizados cerca de 100.000.000€ e os portos de pesca com 85.451.625€. Este eixo prevê um 

investimento global de 241.917.142€, aproximadamente 54,21% do valor total. 

O EE4 – “valorização e qualificação das praias marítimas” prevê 191 intervenções de 

qualificação das praias preconizadas nos planos de intervenção nas praias marítimas, 

associadas à demolição de construções e áreas impermeabilizadas existentes no areal ou 

margem (24), renaturalização, com vista à recuperação dunar e da vegetação degradada (21), 

manutenção de estacionamento, com o objetivo de valorização paisagística e ambiental (47), 

requalificação de estacionamento, de modo a dotar as praias de áreas e espaços de 
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estacionamento adequados (14), criação de estacionamento adequado às características 

específicas das praias (17), manutenção de acessos pedonais, com o objetivo de melhorar as 

condições de acessibilidade pedonal às praias (64) e criação de acessos pedonais adequados às 

características específicas das praias (4). Neste eixo prevê-se um investimento de 18.063.000€ 

(aproximadamente 4,05% do valor total), do qual o maior número de ações e respetivo 

montante de investimento se relaciona com a manutenção dos acessos pedonais (4.340.500€) 

e dos estacionamentos (3.319.000€) e o menor número/montante para a criação de novos 

acessos pedonais (531.000€).  

O EE5 – “monitorização e avaliação das dinâmicas costeiras” pressupõe 48 ações relacionadas 

com a monitorização; estudo; estudo/monitorização/sensibilização; 

monitorização/levantamento e monitorização / sensibilização. Neste eixo prevê-se um 

investimento de 4.782.700€ (aproximadamente 1,07% do valor total), do qual o maior volume 

de investimento será canalizado para estudos, monitorização, sensibilização, apesar de o 

número de ações se repercutir nas ações de monitorização e levantamento, correspondendo 

ao eixo com o menor volume de investimento.  

Verifica-se que o EE4 contempla o maior número de ações, representando 42% do total, no 

entanto, ao nível do investimento estimado, o EE3 arrecada cerca de 54% do investimento 

(mais de 241 milhões de euros) e o EE1 cerca de 32% (144 milhões de euros). Esta distribuição 

traduz a prioridade do POC-CE para as questões da prevenção e redução dos riscos costeiros, a 

promoção da orla costeira e a valorização económica dos recursos costeiros. Refira-se, ainda, 

que a dimensão do investimento previsto para o Eixo Estratégico 3 é muito expressivo 

considerando as ações de qualificação dos portos comerciais e dos portos de pesca, as quais 

no seu conjunto envolvem um total de cerca de 185 milhões de euros de investimento (41,46% 

do total). A monitorização e avaliação das dinâmicas costeiras apresentam uma proporção de 

investimento muito residual (cerca de 1%). 

O modelo de governação identifica as entidades responsáveis pela execução das mencionadas 

ações, sendo a APA a mais interventiva, com 51 ações individuais e 292 em parceria com 

outras entidades (Câmaras Municipais, Águas de Gaia e do Porto, APDL e Viana do Castelo, 

DOCAPESCA, ICNF, Pólis Litoral Norte, Direção Geral do Património Cultural, Direção-Geral de 

Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, entre outras). Aos municípios competirá a 

execução de várias ações do programa de execução, nomeadamente, as associadas aos planos 

de intervenção nas praias e qualificação de frentes marítimas. 
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O programa de execução apresenta o horizonte temporal de 11 anos (2018-2028), devendo ser 

avaliado e reprogramado de 3/3 anos. Prevê-se a execução das ações mais relevantes no 

primeiro triénio, sendo que, algumas se prolongam ao longo de todo o período (e. g. 

dragagens, alimentação artificial e reabilitação de estruturas de proteção costeira). 

O Programa de Execução apresenta a caraterização de cada uma das ações a executar nas 

diferentes Praias, o seu cronograma de execução e o Plano de Financiamento. 

O plano de financiamento identifica as respetivas fontes de financiamento das ações 

propostas, suportadas exclusivamente por fundos públicos, de natureza local, nacional e 

comunitária, provenientes dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, 

nomeadamente, os programas MAR 2020, NORTE 2020, POSEUR e o LIFE 2014-2020. Destaca-

se o POSEUR, designadamente, através do Eixo 2, destinado a ações de adaptação às 

alterações climáticas e de prevenção e gestão de riscos costeiros e o Eixo 3, direcionado às 

ações de promoção da qualidade das massas de água e conservação dos ecossistemas. 

Prevê-se a distribuição regular do investimento ao longo da costa, apesar de existirem zonas 

pontuais de maior concentração, devido à maior incidência de situações de risco. De referir, 

atendendo à distribuição do programa de execução por concelho, a maior concentração do 

número de ações e investimento (€) em Viana do Castelo (80 ações - 69.528.588€), Matosinhos 

(60 ações - 208.212.276€) e Vila Nova de Gaia (59 ações - 24.777.726€) e o menor número nos 

concelhos do Porto (21 ações - 45.410.000€), Caminha (25 ações - 20.555.553€) e Espinho (33 

ações - 11.014.048€). As 460 ações totais cifram-se em 446.245.821€. 

Por último, o documento apresenta fichas de caracterização para cada uma das 460 ações 

previstas, com identificação de vários descritores que identificam entre outras coisas, o 

volume de investimento, programação temporal, as entidades envolvidas, as fontes de 

financiamento e o nível de prioridade. 

10.2. Aspetos de pormenor, Lacunas e Sugestões 

Os documentos do programa não mencionam algumas alterações legislativas, nomeadamente, 

a conferida ao DECRETO-LEI n.º 159/2012, de 24 de Julho pelo  DECRETO-LEI n.º 132/2015, de 

9 de Julho e o Despacho n.º 7171/2010, de 23 de Abril que altera o primeiro despacho de 

determinação da revisão do POC-CE. 

Diretivas 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2364&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2364&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
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- No terceiro parágrafo da página 15, falta a referência ao Sítio de Importância Comunitária Rio 

Minho; 

- A numeração do Capítulo 3 “Modelo Territorial”, à semelhança da anterior proposta avaliada 

pela comissão consultiva, mantém-se sem correspondência direta com a lógica organizacional 

do modelo territorial representado na figura 11. Esta diferença de organização e hierarquia 

entre conceitos já foi mencionada no anterior parecer da CCDR-N; 

- Na proposta apresentada, não são estabelecidas normas gerais para o objetivo geral OG5. 

Monitorização e avaliação das dinâmicas costeiras. Considera-se que tal se poderá dever à 

existência do capítulo 5 - Sistema de Gestão, Monitorização e Avaliação, o qual aborda estas 

matérias. No entanto, este aspeto deverá ser esclarecido. 

- As Áreas Críticas (AC), tendo sido identificadas como de caráter prioritário, e constituindo 

uma das Componentes Fundamentais do Modelo Territorial, para além de associadas a um 

conjunto de orientações para estratégias de adaptação, deveriam também conter um conjunto 

de normas específicas, impositivas e igualmente vinculativas dos particulares que auxiliassem a 

efetiva aplicação das estratégias de adaptação definidas. Para além disso, o Relatório do 

Programa menciona que as AC “devem ser enquadradas nos PIOT e PMOT”, pelo que 

atendendo ao modelo territorial e considerando o seu propósito nos PMOT, considera-se que 

será de ponderar a sua abordagem ao nível das normas específicas (NE); 

- Para a Área Critica 42 - Praia da Granja (páginas 50 e 51) é indicado o princípio da 

Proteção/Acomodação. No entanto, nas fichas de caracterização das Áreas Criticas (Anexo 4 

do Relatório do Programa), está prevista para esta área crítica a estratégia de intervenção 

sobre o princípio da Proteção: “tendo em conta o risco associado e a o facto de esta área estar 

integrada em ARU, a estratégia de intervenção seguirá o princípio da Proteção, sendo a sua 

prioridade Elevada. Para a execução da intervenção estão previstas ações de alimentação 

artificial de areais”;  

- A designação “4.2.2.2. Recursos Hídricos e Ecossistemas Associados” corresponde ao anterior 

modelo territorial proposto. Como tal, de modo a manter a coerência e correlação com a atual 

proposta de modelo territorial, deverá ser corrigida para “Recursos hídricos superficiais”; 

- NG 8. c) Promover a caracterização dos cursos de água e respetivas galerias ripícolas, 

identificando os troços objeto de conservação/manutenção, valorização ou reabilitação e/ou 

renaturalização, e a sua integração na estrutura ecológica municipal. A gestão dos recursos 

hídricos na área de intervenção do POC-CE não pode ser dissociada da gestão da bacia 
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hidrográfica, pelo que a implementação desta norma implica a mesma visão ao nível do 

restante território – A área das bacias hidrográficas coincide com municípios que não são 

abrangidos pela área de intervenção do POC-CE e que, como tal, não terão em consideração as 

normas definidas neste programa. Questiona-se o modo como se garante a articulação com os 

municípios e o cumprimento da norma; 

- NG 13. c) Nas frentes urbanas mais vulneráveis, com prioridade para as que se encontram 

delimitada como Áreas Críticas no Modelo Territorial, deverão ser desenvolvidas medidas 

integradas de adaptação que otimizem os três níveis de intervenção da política de adaptação 

(defesa costeira, acomodação e relocalização) - Os três níveis que vão sendo referidos no POC-

CE são a Proteção, Acomodação e Recuo Planeado e não os aqui referidos; 

- NE 2. c) A introdução e repovoamento de quaisquer espécies não indígenas da fauna e flora 

marinhas e NE 12. d) Ações de reabilitação dos ecossistemas costeiros – Questiona-se a 

articulação com a entidade competente no domínio da conservação da natureza e o modelo 

de governação a prosseguir; 

- NE 8. Nas Áreas Estratégicas para a Gestão Sedimentar, são condicionados todos os usos e 

atividades que impliquem permanência de infraestruturas, flutuantes ou na coluna de água, 

cuja existência prejudique eventuais operações de dragagem para alimentação de praias – 

Clarificar relativamente aos critérios a que ações estão condicionadas, devendo estes serem 

identificados ou propostos; 

- NE 11. Os limites das áreas inseridas na Faixa de Proteção Costeira e na Faixa de Proteção 

Complementar da Zona Terrestre de Proteção, estabelecidos no Modelo Territorial, podem ser 

objeto de aferição no âmbito da sua transposição para o Plano Municipal de Ordenamento do 

Território (PMOT), através de processo de alteração ou revisão (…)” - De acordo com o disposto 

na alínea b) do n.º 1 do artigo 121.º do RJIGT,  conjugado com o estipulado no n.º 2 do artigo 

44.º e no n.º 5 do artigo 3.º do mesmo diploma legal, o processo decorrente da entrada em 

vigor de programa especial deve seguir o processo de alteração por adaptação. Seria portanto 

importante, tendo em conta a sumária tramitação associada a este procedimento de alteração 

por adaptação, que fossem definidos os critérios para o processo de aferição referido, bem 

como o momento em que tal será feito; 

- NE 12. l) Obras de conservação de empreendimentos turísticos – Para além de não se 

entender a sua relevância, considera-se contraditório permitir uma ação que, nos termos do 
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Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) (artigos 89.º e 89.º-A), constitui uma 

obrigação para todos os tipos de edificação e não só para os empreendimentos turísticos; 

- NE 12. o) Valorização de elementos patrimoniais (…) incluindo obras de conservação, 

alteração e reconstrução e construção de acessos - Repete-se a possibilidade de obras de 

conservação em casos específicos mas também se confere o direito de fazer obras de 

alteração e reconstrução. Entendemos que esta norma tal como as demais que restringem as 

operações urbanísticas deveriam ser devidamente equacionadas face ao direito conferido pelo 

art.º 60.º do RJUE e à obrigação constante dos art.º 89.º e 89.º-A; 

- NE 16. Na faixa de proteção Faixa de Proteção Complementar (ZTP), são interditas as obras 

de loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, com exceção das seguintes 

situações: a) Infraestruturas de abastecimento de água, de drenagem e tratamento de águas 

residuais e de gestão de efluentes (…) – Deste modo subentende-se que as infraestruturas de 

rede de gás e de eletricidade, não fazendo parte das exceções, são interditas mesmo em áreas 

de solo urbano. Julgamos não ser essa a intenção; 

- NE 16. f) Ampliação de edificações existentes que se destinem a suprir ou melhorar as 

condições de segurança, salubridade e acessibilidade aos edifícios para garantir mobilidade 

sem condicionamentos - Se a intenção é permitir o cumprimento do Decreto-Lei n.º 163/2006, 

sugere-se que se utilize a expressão “e desde que tenha por objetivo promover a criação e a 

melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada” tal como é referido, 

por exemplo, no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. Para além disso, a alínea l) da NE 12 

admite obras de conservação para empreendimentos turísticos existentes e devidamente 

licenciados, mas esta alínea f) já só se permite a ampliação de edificações existentes. As 

edificações legais têm sentido e certamente que as obras de conservação só poderão ser feitas 

nas edificações existentes; 

- NE 16. g) (…) e se localize em áreas contíguas a solo urbano e fora das faixas de salvaguarda – 

Importa esclarecer o que se entende por “áreas contíguas ao solo urbano”; 

- NE 16. – Enquanto a alínea h) permite “Beneficiações de vias e de caminhos municipais, sem 

novas impermeabilizações”, na alínea i) é permitido o “Alargamento de faixas de rodagem e 

pequenas correções de traçado”. A questão que se coloca é se, no caso das ações da alínea i), 

não poderá haver novas impermeabilizações, nomeadamente nos casos de alargamento da 

faixa de rodagem ou correções de traçado. Não fará sentido que, numa beneficiação, não se 

possa proceder a nova impermeabilização quando, na correção de traçado, obviamente deverá 
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manter-se o mesmo tipo de pavimentação existente mesmo que tal implique 

impermeabilização;  

- NE 16. j) Construção de estruturas para a circulação pedonal ou bicicletas, e outras estruturas 

de apoio à fruição pública desde que não alterem o perfil natural, destinados à educação e 

interpretação ambiental e descoberta da natureza – Rever esta norma garantindo a sua 

coerência gramatical para uma correta interpretação, propondo-se: “ Construção de estruturas 

para a circulação pedonal ou bicicletas, e outras estruturas de apoio à fruição pública desde 

que não alterem o perfil natural, e desde que destinados à educação e interpretação 

ambiental e descoberta da natureza”; 

- NE 18. Na Margem, são admitidas, mediante autorização das entidades legalmente 

competentes: c) Obras de demolição, obras de reconstrução, quando seja possível identificar no 

local a estrutura da edificação, obras de alteração e obras de conservação – Considera-se 

inadequado admitir obras de conservação já que estas são uma obrigação. Por outro lado, não 

se entende o que se quer dizer com “quando seja possível identificar no local a estrutura da 

edificação”. Note-se que o conceito e definição de reconstrução está definido no RJUE e, 

sendo certo que as operações urbanísticas são concretizadas de acordo com o estabelecido 

neste regime jurídico, seria conveniente que as condições para admitir a reconstrução se 

enquadrassem na definição da alínea c) do artigo 2.º onde «Obras de reconstrução», são as 

obras de construção subsequentes à demolição, total ou parcial, de uma edificação existente, 

das quais resulte a reconstituição da estrutura das fachadas e não com base no conceito vago 

de identificar no local a estrutura da edificação; 

- NE 19. a) As construções existentes que não tenham sido legalmente edificadas devem ser 

demolidas, salvo se for possível a sua manutenção mediante avaliação pela entidade 

competente em matéria de domínio hídrico, devendo as áreas de demolição, bem como as 

áreas adjacentes degradadas, ser recuperadas - Definir os critérios de avaliação que permitam 

o particular ter conhecimento da viabilidade da manutenção das suas construções; 

- Atendendo a que a informação constante dos número 4.3.2.5. – Regime Geral; 4.3.2.5.1. – 

Normas de aplicação fora do perímetro urbano e 4.3.2.5.2. – Normas de aplicação em 

perímetro urbano se refere ao número 4.3.2.4. - Faixas de Salvaguarda, sugere-se uma 

reformulação da numeração para, respetivamente, 4.3.2.4.1.; 4.3.2.4.1.1. e 4.3.2.4.1.2.. 

Modelo Territorial 
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- Sobre as faixas de salvaguarda ao galgamento oceânico e as de erosão costeira não se 

entende porque as de erosão costeira abrangem uma área superior da zona terrestre de 

proteção comparativamente às de galgamento; 

- De acordo com as plantas do Modelo Territorial é possível constatar que, em termos de área, 

a Faixa de Proteção Complementar é aquela que apresenta uma maior abrangência de 

território e aquela que mais irá interferir com os Planos Territoriais em vigor; 

- Não sendo intenção questionar as opções tomadas não pode deixar de se referir que algumas 

das opções tomadas para a delimitação da Faixa de Proteção Complementar foram suportadas 

em referências já com alguns anos, e, portanto, com algum risco de desatualização. Destas 

bases destacam-se a Carta de Ocupação do Solo (COS) de 2010, os ortofotomapas de 2012 da 

DGT e ainda a Carta Militar, Série M888, à escala 1/25.000, do Instituto Geográfico do Exército, 

carta esta utilizada como referência para rede hidrográfica representada na área de 

intervenção. Contudo, cruzando esta com a rede constante nas Cartas de Condicionantes dos 

PDM, são visíveis algumas discrepâncias que importa esclarecer, como se pode verificar na 

Figura 1 do Anexo cartográfico; 

- De igual forma, não se entende qual a base utilizada para designar alguns espaços dentro da 

Faixa de Proteção Complementar, como é exemplo os “Povoamentos Florestais”, já que, em 

alguns casos, nunca o foram, e, noutros, claramente não se apresentam atualmente enquanto 

tal, como se pode ver nos casos de Santo Izidoro - Vila Praia de Ancora e em Lavadores - Vila 

Nova de Gaia, ilustrados nas Figuras 2 e 3 do Anexo cartográfico; 

- Áreas com Especial Interesse para a Conservação da Natureza e Biodiversidade – Em algumas 

situações, não se entende o grau de detalhe no recorte, como é visível em Montedor - Viana 

do Castelo, em comparação com o caso de Santana – Moledo, onde este tipo de área não 

sofreu recorte, sobrepondo-se a áreas edificadas, conforme ilustrado nas Figuras 4 a 6 do 

Anexo cartográfico; 

- A área que representa a Paisagem Protegida da Reserva Natural de Vila do Conde e Reserva 

Ornitológica do Mindelo, apresentada no Anexo II do Relatório do Programa, não está em 

conformidade com a disponibilizada no sítio da internet do ICNF (oficial), o que deveria 

acontecer;  

- Faixa de Proteção Complementar e Áreas Predominantemente Artificializadas – Não estando 

em causa o critério, não se entende o grau de detalhe no recorte na sua delimitação, tendo em 
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conta a escala 1/25.000 a que se desenvolve o programa. Veja-se os exemplos da área onde 

vigora o PU da Póvoa de Varzim e de uma área urbanizada em Gelfa – Vila Praia de Âncora, 

ilustrados nas Figuras 7 a 9 do Anexo cartográfico; 

- Uma vez que a toponímia é um elemento complementar e não um elemento de destaque, 

consideram-se o tamanho e o contorno (halo) utilizados desproporcionais à restante 

informação. Alerta-se ainda para a necessidade de ajustar a representação dos zonamentos à 

escala do programa (a espessura do traço a utilizar deverá ser concordante com a escala de 

representação), conforme demonstra a Figura 10 do Anexo cartográfico; 

- O limite da área de intervenção deverá figurar na legenda como linha e não como polígono, 

devendo ainda ser ponderada a utilização daquele tipo de linha, uma vez que na legenda não 

são percetíveis os traços brancos que a compõem, não existindo desta forma a 

correspondência entre a legenda e a entidade geográfica representada no mapa; 

- A utilização das transparências nas tramas reavaliada, dado que, frequentemente, a cor 

representada na legenda não tenha correspondência com a do mapa (Figura 11 do Anexo 

cartográfico);  

- A referência à toponimia geral e à das praias não deverá figurar na legenda como se 

representasse um layer do mapa. Deverá apenas constar como uma nota, à semelhança da 

referência à cartografia de base; 

- A representação das áreas de jurisdição portuária na legenda difere da do mapa (linha azul 

com um halo branco, na legenda e apenas linha azul, no mapa), tal como representado na 

Figura 12 do Anexo cartográfico; 

- Segundo as normas cartográficas, tanto as áreas de jurisdição portuária como os núcleos 

piscatórios deverão ser representados por um polígono em vez de uma linha. 

Relatório do Programa 

- A estrutura do POC-CE não está completa (página 3). Nos documentos que acompanham o 

plano, falta a alínea d) do nº2 do artigo 45.º do RJIGT – Indicadores qualitativos e 

quantitativos; 

- O primeiro parágrafo da página 10 refere: “(…) nomeadamente a adoção de medidas de 

adaptação (proteção, acomodação e relocalização) que reduzam a exposição de indivíduos 
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(…)”. Contudo, importa referir que o termo relocalização foi alterado, desde a última proposta 

analisada, para recuo planeado. Deverá o Relatório do Programa, ao longo de todo o texto, 

bem como na Figura 12 da página 48, atualizar situações semelhantes; 

- “Na área de intervenção do POC-CE é proposto o aumento de 500 para 1000m nas situações 

em que ocorre uma continuidade e interdependência dos sistemas biofísicos costeiros, 

nomeadamente áreas consideradas geologicamente dunares e nas áreas em que há uma 

interdependência dos sistemas costeiros e hídricos. É, assim, proposto o alargamento da área 

de intervenção do POC-CE nas áreas dos estuários do Minho, Lima, Âncora, Neiva, Cávado, Ave 

e Douro” (página 14) – Na anterior proposta, sujeita a avaliação por parte da Comissão 

Consultiva, a área de intervenção do POC-CE era estendida para os 1000m também na área da 

Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica do Mindelo. 

Uma vez que agora tal já não se verifica, esta opção deverá ser devidamente justificada. 

Acresce referir que poderia haver outras áreas abrangidas pela faixa dos 1000 metros tal como 

previa a anterior proposta de 2015;   

- No terceiro parágrafo da página 15, falta a referência ao Sítio de Importância Comunitária Rio 

Minho; 

- No quadro de referência estratégico do POC (página 28), para além da designação “Âmbito 

local” deve ser corrigida para “Âmbito municipal” conforme dispõe a LBPPSOTU e o RJIGT, a 

referência ao PNPOT encontra-se parcialmente repetida. Para além disso, deverá referir o 

estado (ponto de situação: em vigor, em revisão, etc.) em que se encontram os documentos de 

referência. Por último, estando praticamente concluída a alteração do PNPOT (fase final, com 

aviso de abertura do período de discussão pública determinado para 30 de Abril) e a revisão 

dos Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) de Entre Douro e Minho e Trás-os-

Montes e Alto Douro (em fase de discussão pública), a informação sobre estes programas 

deverá ser atualizada. O mesmo se recomenda em relação à Estratégia Nacional para a 

Conservação da Natureza e Biodiversidade, cuja versão ENCNB 2025 entrou, entretanto, em 

vigor; 

- À semelhança do documento Diretivas, a numeração do Capítulo 3. Modelo Territorial, 

mantém-se sem correspondência direta com a lógica organizacional do modelo territorial 

representado na figura 16. Esta diferença de organização e hierarquia entre conceitos já foi 

mencionada no anterior parecer da CCDR-N; 
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- Para quem não conhece o programa, é de difícil compreensão o conteúdo do capítulo 3.1. 

Uma mudança de paradigma (página 45), sem antes ler os capítulos subsequentes (3.2. a 3.4.). 

Como tal, entende-se que o referido em 3.1. terá talvez melhor a interpretação do seu 

conteúdo se vier no final do capítulo 3, e não no início;  

- Tal como já referido, apenas as normas específicas, quando aplicável, deverão ser transpostas 

para os PMOT. Como tal, esta informação deverá ser devidamente corrigida ao longo de todo 

o Relatório do Programa, nomeadamente nas páginas 45 e 90;  

- A Figura 11 da página 46 identifica o Modelo Territorial proposto como POC em vez de POC e 

identifica-o como estando em vigor embora se encontre em elaboração/revisão. Também não 

é percetível a equiparação entre as partes dos dois modelos territoriais nem a razão de serem 

salientadas a faixa de salvaguarda à erosão costeira e a faixa de salvaguarda ao galgamento 

oceânico e inundação costeira, em detrimento das restantes componentes do modelo 

territorial;  

- Sobre as fontes de informação para a delimitação das Áreas Predominantemente 

Artificializadas é referido, na página 91, que foram utilizados os Ortofotomapas (DGT, 2012) e 

a Carta de Uso e Ocupação do Solo 2010 (DGT). Considera-se que também poderia mencionar 

ter por base os perímetros urbanos dos PDM em vigor; 

- No início do 2º parágrafo da página 98, encontra-se repetido o conceito “modelo de”. 

Programa de Execução e Plano de Financiamento 

- Na descrição do Eixo Estratégico 5 – Monitorização e avaliação das dinâmicas costeiras 

(página 13), a numeração das tipologias de intervenção deverá ser corrigida (de 4 para 5). 

- No que concerne à Gestão de Sedimentos, o POC reconhece um défice de conhecimento 

para suportar decisões de intervenção de realimentação das zonas costeiras de risco elevado 

de erosão, onde se propõe avultado investimento. Considerando ser da maior importância 

para a gestão do litoral, um conhecimento mais rigoroso, sobre o atual débito de sedimentos, 

seu percurso oceânico e eventuais locais de depósito, seria de todo o interesse a realização de 

Planos de Gestão de Sedimentos Costeiros, conforme recomendado pela Comissão Europeia 

no documento “Coastal Erosion – Evaluation of the need for action”. Esta será uma das 

medidas mais importantes e que deverá merecer reforço na sua prioridade, pois de mais 

conhecimento dependem melhores decisões, numa matéria muito delicada e ao mesmo 

tempo fundamental para a sustentabilidade da gestão costeira. 
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Aliás, o relatório do Grupo de Trabalho do Litoral, “Gestão da Zona Costeira O Desafio da 

Mudança” de Dezembro de 2014, citado na proposta de POC e no qual participou a CCDR-N, 

menciona as lacunas no conhecimento no que respeita às reservas sedimentares: “uma das 

principais lacunas no conhecimento sobre manchas de empréstimo para alimentação artificial 

de praias refere-se à plataforma continental norte, uma vez que é no troço litoral entre Espinho 

e a Cortegaça que o défice sedimentar costeiro adquire a maior expressão a nível nacional e é, 

por isso, previsível que as necessidades de sedimentos sejam maiores. Apesar dos trabalhos de 

Magalhães et al. (1991), Magalhães (1999) e Magalhães (2003) e das cartas sedimentológicas 

publicadas pelo Instituto Hidrográfico para a plataforma entre os paralelos de Caminha e o 

cabo Mondego (IH, 2010a, 2010b) permitirem ter uma perspetiva otimista sobre a qualidade e 

quantidade das reservas sedimentares existentes, a confirmação do respetivo potencial deverá 

assentar na realização de: i) levantamentos batimétricos de precisão; ii) levantamentos com 

sonar de varrimento lateral; iii) perfis de sísmica de alta resolução; e iv) realização de 

testemunhos verticais que permitam confirmar a espessura dos depósitos. Os levantamentos 

deverão ser efetuados na plataforma continental ao largo das praias a serem alimentadas, 

entre os 20 m (para evitar impactes negativos no litoral) e os 50 m (limite previsível de 

exploração com viabilidade técnica e económica) de profundidade”. 

- Sugere-se a inclusão do Programa INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP) enquanto fonte 

de financiamento (doc. Programa de Execução e Plano de Financiamento). Em anexo, junta-se 

a listagem de projetos aprovados na primeira convocatória do Programa INTERREG V A 

Espanha Portugal (POCTEP) que abordam as temáticas em apreço, estando em curso a 

avaliação de novas propostas, no âmbito da segunda convocatória do Programa. 

11. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE) 

Apresenta-se a seguir uma síntese das principais conclusões com indicação de lacunas e 

sugestões de melhoria (o parecer na sua versão completa está em anexo a este documento): 

 O Relatório Ambiental de março 2018 não difere do anterior Volume B - Relatório 

Ambiental Preliminar de 05 outubro de 2015. Acresce referir que com base nos 

documentos estruturantes do POC-CE, agora entregues, o RA não evoluiu de acordo com 

esta nova informação, nomeadamente, nos aspetos ambientais face às intervenções mais 

significativas no território. Sobre esta questão importa aprofundar as propostas de pelo 

menos as “intervenções pesadas” num território sensível; 
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 Os objetivos indicados no RA e RNT não coincidem com os do Relatório do Programa e 

Diretivas; 

 Não referencia o parecer da CCDRN de 12/02/2016, sem qualquer justificação, no ponto 3 

“Síntese da informação disponível, entidades consultadas e resultados das consultas”; 

 Foi anteriormente considerado que os objetivos de sustentabilidade deveriam estar 

associados a cada um dos critérios de avaliação, de forma individual, o que pressuporia que 

os objetivos de sustentabilidade deveriam ser mais objetivos, concretos e operacionais. 

Contudo, não foi apresentada esta informação; 

 Apresenta duas tabelas em branco, as tabelas 4 e 5, uma referente à fase de Relatório 

Ambiental preliminar que se reporta ao documento de 2015 (sobre o qual a CCDRN se 

pronunciou) e a outra sobre o Relatório Ambiental Final. Pelo menos a tabela 4 deveria 

estar preenchida já que houve pronúncia das ERAE;  

 Apenas indica informação territorializada a título de exemplo, optando por um carater 

genérico, não apresentando uma avaliação exaustiva das ações propostas no programa de 

execução que se afiguram com potenciais grandes impactes ambientais no território; 

 Apresenta avaliação relativa ao território da Barrinha de Esmoriz, apesar de esta área 

integrar apenas o POC Ovar - Marinha Grande, conforme indicado no RA; 

 Ausência de articulação entre o Plano de Ordenamento do Litoral da Galiza e o POC Ovar - 

Marinha Grande, contrariamente ao referido no RA; 

 Ausência generalizada de cartografia que é indicada por remissão para outros documentos, 

por exemplo, uma planta síntese, logo no ponto 4. Descrição do objeto de avaliação, o que 

não sucede com o RNT; 

 O documento “Diretivas” refere “quatro princípios de atuação em que deverá assentar a 

conceção e operacionalização da estratégia de ordenamento e gestão da orla costeira (…)”, 

informação que não consta no RA; 

 Atualizar quadro de referência estratégico no ponto 4.2. “Antecedentes”, nomeadamente, 

do RJIGT aprovado pelo DECRETO-LEI nº 80/2015, de 14 de maio; 

 No ponto 4.2. “Antecedentes” são identificados constrangimentos ao atual plano, fruto de 

desarticulação entre planos e programas entretanto em vigor, considerando-se que a 

avaliação apresentada não dá resposta plena às questões indicadas e que se consideram 

relevantes, a ponderar: 
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• A proposta de programa, modelo territorial e respetivo normativo, responde a 

algumas insuficiências e desadequações detectadas quer ao nível dos aspetos físicos 

do território, quer ao nível do ordenamento e gestão das atividades humanas, 

carecendo de aprofundamento; 

• As propostas do anterior POC remetidas para UOPG a serem concretizadas 

pelos municípios, através de PU e PP, com parâmetros urbanísticos desajustados, 

demolições previstas na orla costeira, problemas decorrentes de zonamentos 

impostos pelo POC em desarticulação com os PDM, falta de delimitação clara do 

domínio público marítimo, lacunas de regulamento que impedem investimentos 

privados, desatualização cartográfica, exclusão das áreas sobre jurisdição portuária no 

âmbito da aplicação do POC, consideram-se resolvidas na sua generalidade havendo 

ainda questões a melhorar;  

• O problema da erosão costeira deve ser monitorizado, considerando as novas 

intervenções de defesa costeira, a monitorização da dinâmica costeira e a evolução 

fisiográfica da costa;  

• A importância do papel de trocas entre sistemas interiores e costeiros com 

particular destaque para o POE Douro, áreas estuarinas do Minho, Lima e Cávado e 

lagunares, como a Barrinha de Esmoriz, enquanto áreas fundamentais para a 

biodiversidade e controlo de erosão, carece de aprofundamento; 

 O RA não integra os eixos estratégicos das ações apresentadas e previstas no programa de 

execução e respetiva avaliação pelo que é questionável a conclusão apresentada; 

 O POC CE e o RA não referem relevantes projetos em curso, por exemplo, Porto de Abrigo 

de Angeiras bem como a Ampliação/Alteração no Porto de Leixões; 

FCD 1: Recursos e valores naturais e paisagísticos 

• Esclarecer da lista de ações do programa de execução que no caso terá 

correspondência com o eixo Estratégico EE2 – “Proteção e conservação dos Sistemas Biofísicos 

Costeiros e da Paisagem”, qual a avaliação ambiental que decorre da respetiva 

implementação, critérios, métodos e recomendações bem como da localização face às áreas 

que integram o modelo territorial; 

• A tabela 34 – “Síntese das oportunidades e riscos para o FCD Recursos e Valores 

Naturais e Paisagísticos” deverá integrar a ligação evidente entre o critério Solo e o QE2 – 

“Promover a requalificação e proteção dos recursos hídricos assente numa abordagem 
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ecossistémica que atenda às conectividades e interdependências entre os meios hídricos 

interiores e costeiros e os sistemas naturais associados”; 

• Relativamente aos indicadores para os sistemas ecológicos é proposto o indicador 

“estado dos ecossistemas e capacidade de oferta dos serviços” sem especificação do modo 

como será determinado/quantificado, questionando-se a sua exequibilidade. Propõe-se que 

sejam identificados os principais tipos de ecossistemas a avaliar, respetivos serviços de 

ecossistemas e suas avaliações. 

• Sobre a cartografia referida, por exemplo, desenho nº 22 remetido para o documento 

“Relatório de Caracterização e diagnóstico da situação territorial do POC CE, 1ª fase (2015)”, 

salienta-se o facto de não ser explícito o descrito no RA e respetiva representação no desenho, 

pois a legenda não identifica de modo evidente as áreas críticas referidas no texto;  

• Neste âmbito não são apresentadas as implicações de diferentes ocupações em função 

das características dos diferentes solos, ao longo da costa; 

• Não aborda possíveis efeitos nas massas de água, resultantes de intervenções de 

requalificação de margens, estuários, dunas, entre outros, apenas apresentam na perspetiva 

do uso balnear; 

• Salienta-se a relevância atribuída à presença de recifes de “Sabellaria alveolata” em 

avançado estado de evolução localizados na praia de Angeiras sem referência a obras previstas 

com avaliação de impacte ambiental de projeto para esta mesma área; 

FCD 2: Riscos Costeiros e Alterações Climáticas 

• Não são especificadas as áreas de maior sensibilidade ambiental, suscetíveis a 

ocorrência de eventos extremos nem os resultados da dinâmica costeira aos efeitos dos 

eventos climáticos extremos, nem é apresentada correlação com as ações já identificadas no 

programa de execução, eventualmente no Eixo estratégico EE1 – Prevenção e Redução de 

Riscos Costeiros e da Vulnerabilidade às Alterações Climáticas.  

• A Tabela 38 – “Síntese das oportunidades e riscos para o FCD Riscos e alterações 

Climáticas” deverá integrar a ligação evidente entre os critérios Riscos naturais, Riscos 

tecnológicos e Alterações climáticas e o QE6 – “assegurar um planeamento e gestão integrados da 

orla costeira tendo em conta a articulação institucional e a compatibilização dos diferentes 

instrumentos de gestão territorial e dos diferentes usos e atividades”; 
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• São referidos os casos já identificados na avaliação do POC com maior prioridade de 

intervenção no troço Caminha – Espinho, designadamente, as UOPG em Esposende, Vila Nova 

de Gaia e Espinho, sem a eventual ação necessária devidamente identificada; 

• No ponto “tendências de evolução” são referidas áreas críticas no caso por influência 

da cunha salina, e respetivos impactes negativos na prática agrícola, localizadas em áreas a 

norte de Viana do Castelo, a norte e a sul de Ofir em Esposende e na praia da Granja em Vila 

Nova de Gaia que implicam medidas mitigadoras sem contudo serem identificadas na proposta 

de POC CE ações concretas para esta resolução; 

• Sobre o problema associado ao aumento da cunha salina, deve ser incluído pelo menos 

um indicador de monitorização da evolução; 

• Não são especificadas áreas ou medidas, para além do afastamento dos corredores de 

circulação de navios com cargas perigosas, referentes aos riscos tecnológicos, ainda que de 

modo indireto, nem é apresentada correlação com as ações já identificadas no programa de 

execução, eventualmente no Eixo estratégico EE1 – Prevenção e Redução de Riscos Costeiros e 

da Vulnerabilidade às Alterações Climáticas, informação ausente; 

• Existe indústria pesada, como é o caso da Petrogal em Matosinhos, que deveria ter 

uma abordagem própria questionando-se se as ações propostas salvaguardam potenciais 

riscos associados; 

Nesta sequência são valorizadas ações do programa de execução e a implementação de uma 

estratégia de gestão adaptativa da orla costeira assente numa permanente monitorização.  

• Relativamente aos indicadores propostos considera-se que os mesmos estão 

direcionados para uma quantificação de ações, sem avaliação da sua eficácia face aos objetivos 

definidos para o POC. Assim, sugere-se que os mesmos sejam reavaliados no sentido de 

incorporar uma avaliação, por exemplo, avaliar o grau de cobertura de zonas críticas com os 

sistemas de alerta propostos e implementados; para o indicador “estratégias de mitigação ou 

adaptação (nº de medidas) ” propõe-se acrescentar o tipo de medidas, ou seja, “estratégias de 

mitigação ou adaptação (nº e tipo de medidas para cada situação) ” que pressupõe uma 

avaliação integrada dos efeitos no território, em fase subsequente; 

• Ponderar a referência “Estratégias de mitigação ou adaptação (nº de medidas) ” não 

como indicador mas como ação resultante da evolução dos restantes indicadores para os 

riscos naturais; 
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• Para os riscos tecnológicos considera-se relevante articular o indicador “ocorrência de 

acidentes tecnológicos e antropogénicos” com a localização de unidades industriais, 

agropecuárias intensivas e outros considerados potencialmente com riscos ambientais 

significativos; 

• O POC CE e o RA não apresentam uma proposta de avaliação e monitorização de 

infraestruturas ligadas ao aproveitamento das fontes endógenas de energia renovável, por 

exemplo, extração de energia das ondas e energia eólica; 

FCD 3: Utilização Sustentável do Território 

• O modelo territorial aborda as questões de um modo geral sem apresentar qualquer 

enfoque no território face às áreas críticas previamente identificadas; 

• A norma NG3. refere o “aumento da permeabilidade do solo, através da adaptação dos 

pavimentos e do incremento de áreas verdes” que não é claramente traduzido e referido no 

RA; 

• Sobre as fragilidades territoriais identificadas não há informação específica sobre as 

ações previstas no Programa de execução como resposta à mitigação dos problemas e/ou 

medidas de prevenção; 

• Salienta-se a necessária articulação dos documentos do POC com os problemas 

identificados; 

• Relativamente aos indicadores propostos para o critério de avaliação “qualidade 

ambiental”, questiona-se a sua adequação face às especificidades do território, uma vez que 

são relacionados com o saneamento básico em geral, captações de água, …, ou seja, não 

direcionados para uma avaliação da eficácia quer das ações propostas no Programa de 

Execução quer das ações decorrentes da gestão proposta para o modelo territorial. Para o 

critério “ordenamento das praias” os indicadores propostos não permitem avaliar de que 

forma, por exemplo, ações “desportivas de lazer” são compatíveis com os recursos naturais 

identificados em zonas sensíveis. 

• Para o critério “qualidade do espaço público” questiona-se a pertinência do indicador 

“Ordenamento da zona envolvente”, sem unidade de medida; 

FCD 4: Desenvolvimento socioeconómico da Zona Costeira (Economia do Mar) 

• O modelo territorial aborda as questões de um modo geral sem apresentar qualquer 

enfoque no território face a atividades a apoiar ou promover previamente identificadas e sua 

ligação com as áreas críticas e com fragilidades territoriais também abordadas; 
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• Não há informação específica sobre as ações previstas no Programa de execução como 

resposta a apoiar ou promover as atividades previstas; 

• Deverão ser melhor esclarecidas as ações relativas a propostas de recuperação de 

atividades tradicionais piscatórias enquanto polos de atratividades turística e de apoio à 

atividade piscatória; 

• Melhor esclarecimento sobre a ligação entre as ações do POC de preservação e 

valorização territorial e a promoção de atividades náuticas; 

• Sobre a monitorização proposta considera-se que relativamente aos portos de pesca e 

comerciais, deve ser incluído pelo menos um indicador de monitorização da compatibilidade 

destas infraestruturas com os objetivos de sustentabilidade do POC; 

• Considera-se que de um modo geral a economia da orla costeira referida no RA não 

apresenta soluções para a necessária abordagem integrada e de coordenação entre diferentes 

entidades conforme refere o próprio documento, a diferentes níveis, quer do emprego e 

atividades económicas, dinâmica turística e transportes e acessibilidades o que reforça a 

necessidade de melhor esclarecimento do modelo de governaça; 

• Salienta-se a necessária articulação dos documentos do POC com os aspetos 

identificados; 

• Para o critério “transportes e acessibilidades” questiona-se a pertinência do indicador 

“Estrutura da rede viária por tipologia de via”, sem unidade de medida; 

FCD 5: Governança 

• A fragilidade do atual modelo de governança parece permanecer com a atual proposta 

de Gestão Adaptativa pela indefinição da proposta apresentada; 

• Acresce referir que o território em causa integra áreas da jurisdição de outros 

ministérios para além do Ambiente, como o do Mar e o da Agricultura, bem como do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, cuja articulação deverá ser reponderada e 

integrada no modelo de governaça; 

• Não esclarece a garantia de articulação entre os sistemas de monitorização e os 

serviços de gestão competentes, que segundo o Relatório do Programa é dominantemente a 

APA. Contudo, a implementação das ações do Programa de Execução identifica todas as 

entidades intervenientes, para além da APA/ARH Norte, as autarquias, e a APDL/DOCAPESCA. 

Esta informação não está patente na AAE apresentada pelo que identifica os possíveis 

constrangimentos decorrentes deste modelo; 
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• A articulação com o Plano de Ordenamento da orla Costeira da Galiza e com o POC 

Ovar - Marinha Grande promovendo a gestão integrada da zona costeira e a em paralelo 

promover a coordenação entre autoridades deverá ficar explicitada, para além da necessária 

articulação com as entidades gestoras das áreas protegidas e classificadas. 

 

Acresce ainda referir: 

 Considera-se insuficiente a avaliação apresentada na AAE para o recuo planeado 

(relocalização) e a acomodação, baseada numa gestão adaptativa do território, em 

articulação com as diretivas, norma NG2.; 

 Na tabela 82 – “Objetivos, critérios de avaliação e indicadores, para cada FCD” a CCDRN não 

deve constar como fonte de informação para o indicador referente à RAN. Acresce salientar 

que Comissão Nacional da REN já não existe tendo sido substituída pela Comissão Nacional 

do Território (CNT), de acordo com a Lei de Bases do OT; 

 Da consulta ao Relatório do Programa, ponto 4. “Sistema de gestão, monitorização e 

avaliação”, verifica-se que o modelo de monitorização (indicadores de realização e de 

resultado) não é referido na AAE e os indicadores diferem, faltando articulação entre os 

documentos;  

 Questiona-se a eficácia de avaliação de alguns indicadores propostos face aos objetivos do 

POC CE, uma vez que a proposta de quantificação de ações não permite avaliar o efeito 

dessas ações no território; 

 Salientam-se fragilidades da informação apresentada, para além das identificadas no RA, 

nomeadamente: 

o Falta de conhecimento científico sobre a zona costeira, no que se refere à zona 

marinha, espécies vs ecologia;  

o Bibliografia desatualizada face a dinâmicas observadas e relatadas;  

o Efeitos resultantes da aplicação/implementação de intervenções pesadas;  

o Avaliação integrada de potenciais efeitos cumulativos;  

o Avaliação da localização de zonas industriais poluentes e potenciais riscos 

associados;  

o Alimentação artificial de praias sem referenciar a origem dos sedimentos, para 

garantia de qualidade;  
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o Avaliação integrada dos efeitos das dragagens para alimentação de praias; 

 O problema da erosão costeira deve ser monitorizado considerando as novas 

intervenções de defesa costeira, monitorização da dinâmica costeira, evolução 

fisiográfica da costa;  

 A importância do papel de trocas entre sistemas interiores e costeiros com particular 

importância para o POE Douro, áreas estuarinas do Minho, Lima e Cávado e lagunares, 

como a Barrinha de Esmoriz e as outras áreas protegidas e classificadas enquanto 

áreas fundamentais para a biodiversidade e controlo de erosão, carece de 

aprofundamento; 

 Considera-se que o RNT deverá ser reformulado atendendo aos aspetos referidos no 

parecer. 

12. CONCLUSÃO 

Considera-se que a proposta POC CE apresenta uma estrutura globalmente adequada e um 

conteúdo suficiente para a análise e compreensão das questões mais relevantes a analisar em 

complemento com os documentos base da Fase I, na qual se apresentam cinco volumes 

documentais. 

Os ponto 10 e 11 deste parecer, de modo mais incisivo, reforçam aspetos de pormenor, 

lacunas e sugestões, que consideradas na proposta do POC CE melhorarão o conteúdo dos 

documentos que o constituem. 

Não obstante, em resultado da apreciação efetuada, destacam-se os aspetos que se 

consideram mais relevantes e que determinarão uma qualificação da proposta: 

• Aprofundar articulação com IGT em vigor e/ou elaboração. 

• Modo de operacionalizar a estratégia através dos PMOT; 

• Identificação de normas a melhorar e identificação das regras desconformes nos 

PMOT; 

• Clarificação das normas e do processo de transposição das mesmas para os PMOT; 

• Clarificação da delimitação do modelo territorial, sua implementação e transposição 

para os PMOT; 

• Melhor explicitação de normas que devem ser acolhidas pelas entidades públicas e 

as que vinculam os particulares; 
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 Ponderar, em sede de Normas Específicas outros regimes de exceção - para 

além dos que constam na NE15, NE17 e NE31 - que se aplicassem apenas em zonas 

edificadas consolidadas e tão só quando a política de adaptação às alterações 

climáticas se traduzisse numa de Proteção, ou seja, de concretização de intervenções 

de defesa na Zona Terrestre de Proteção e na Zona Marítima de Proteção adjacente, 

no sentido de manter ou avançar a linha de costa. 

• Desenvolvimento da relação e interdependência das diversas atividades 

relativamente a outros setores de atividade económicas, nomeadamente o agrícola, o 

industrial, o turismo, entre outras, no sentido do desenvolvimento regional 

estratégico; 

• Integração, no POC CE, das recomendações constantes do Relatório Ambiental; 

• Aprofundar o Modelo de Governança. 

Face ao exposto, emite-se parecer favorável à proposta de POC CE, condicionado à 

ponderação e acolhimento dos aspetos referidos, de forma a assegurar o cumprimento das 

disposições legais e garantir a sua operacionalização. 

Considera-se que estas ponderações/correções deverão ser integradas na proposta de 

programa antes da submissão a consulta pública. 

 

 

 

ANEXOS 

- Anexo cartográfico; 

- Quadro com listagem de projetos aprovados na primeira convocatória do Programa 

INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP). 
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Anexo cartográfico 

 

 

Figura 1. Exemplo de discrepância entre o Modelo Territorial do POC-CE e a Carta de 

Ordenamento de um PDM 
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Figura 2. Santo Izidoro - Vila Praia de Ancora, onde desde 2001 não existe qualquer indício de 

Povoamento Florestal 

 

Figura 3. Lavadores – Vila Nova de Gaia, onde, desde há muitos anos, não existe qualquer 

indício de Povoamento Florestal, estando perante uma área urbanizada 
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Figura 4. Delimitação das Áreas com Especial Interesse para a Conservação da Natureza e 

Biodiversidade 

 

Figura 5. Delimitação das Áreas com Especial Interesse para a Conservação da Natureza e 

Biodiversidade 

 

Figura 6. Delimitação das Áreas com Especial Interesse para a Conservação da Natureza e 

Biodiversidade 
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Figura 7. Área do PU da Póvoa de Varzim 

 

Figuras 8 e 9. Área do PU da Póvoa de Varzim e área urbanizada em Gelfa – Vila Praia de Âncora 

 

Figura 10. Inadequação do tamanho da toponímia e das representações dos zonamentos 
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Figura 11. Repercussões da utilização de transparência 

 

 

Figura 12. Discrepâncias na representação das Áreas de Jurisdição Portuária 
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Código Designação

0016

MIGRA MIÑO-MINHO - Proteção e conservação 

de peixes migratórios no troço internacional do 

Rio Minho e seus afluentes

Rio Minho 

MIGRA MIÑO – MINHO procura melhorar a proteção e conservação do habitat 

fluvial da sub-bacia do ramal internacional do rio Minho desde o reservatório da 

Freira até à sua foz, com atuações de melhoria do estado de conservação dos canais 

fluviais e das espécies de peixes migradores presentes no rio Minho e seus 

afluentes. Encaixa no eixo 3 e na prioridade de investimento 6D, uma vez que 

melhora a proteção e a gestão sustentável de um espaço natural de fronteira de alto 

valor ecológico e que conta com espaços da rede Natura 2000. É necessária uma 

cooperação transfronteiriça entre as autoridades e instituições com competências 

na matéria para uma eficaz consecução dos resultados do projeto.

2.131.548,91 €          2015-2019

Xunta de Galicia. Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio. 

Dirección Xeral de Conservación da Natureza

Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Universidade de Santiago de Compostela

CIIMAR

INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP) 

0044
VISIT_RIO_MINHO - Preservação e valorização 

do Rio Minho Transfronteiriço
Rio Minho 

Este projeto tem como objetivo geral a capitalização da marca “Rio Minho” através 

de atividades transfronteiriças de preservação, qualificação e valorização 

ambiental dos recursos endógenos associadas à promoção e comunicação do Rio 

Minho enquanto destino eco turístico, concorrendo em definitivo para prioridade 6C 

do programa.

Face às necessidades de cooperação nesta matéria foram definidos os seguintes 

objetivos operacionais, as quais correspondem as atividades conjuntas:

i) Estruturar e projetar ao nível nacional e internacional a marca Rio Minho;

ii) Preservar e tornar interpretável o património natural;

i i i) Valorizar os recursos endógenos e económicos do Rio Minho;

iv) Qualificar e valorizar a rede transfronteiriça de percursos verdes.

2.000.000,00 €          2015-2019

CIM Alto Minho

Município de Paredes de Coura

Município de Melgaço

Município de Vila Nova de Cerveira 

Município de Valença 

Município de Monção 

Município de Caminha

Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais 

Galicia-Norte de Portugal

Diputación de Pontevedra  

Centro Tecnológico del Mar  

INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP) 

0060

AQUAMUNDAM - Soluções para gestão 

integrada sustentável da água no espaço 

POCTEP

Alto Minho

O projeto tem como objetivo a proteção meio ambiental através da melhoria da 

gestão do ciclo integral da água em espaços transfronteiriços fomentando um uso 

racional do recurso mediante o desenvolvimento de metodologias e ferramentas, e a 

valorização de soluções e técnicas existentes.

Assim pretende-se contribuir para o cumprimento das metas do Objetivo Específico 

(6F) que contempla o desenvolvimento de ações que favoreçam a integração, 

eficiência e eficácia dos sistemas de gestão da água no espaço de cooperação.

1.312.779,00 €          2015-2019

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

Entidad Pública Empresarial Augas de Galicia 

– Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio (Xunta de Galicia) / 

Dirección

Fundación CARTIF

Confederación Hidrográfica del Duero

Comunidade Intermunicipal do Alto Minho

INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP) 

0092

AQUALITRANS - Sistema de gestão e controle 

para a melhoria da eficiência na purificação e 

na qualidade ambiental da água a nível 

transfronteiriço 

Rios Galiza-Norte de 

Portugal

Para aumentar a eficiência no uso dos recursos hídricos propõe-se:

- Desenvolver modelos inovadores de gestão e operacionalização das ETAR com base 

na otimização de recursos e controlo de processos usando as TIC.

- Promover a viabilidade económica e ambiental nas ETAR, controlando a qualidade 

da água, a eficiência energética, a util ização de energias renováveis, e reduzindo o 

desperdício e as emissões

- Demonstrar o potencial de melhoria das ETAR da Administração Pública como 

efeito dinamizador na região de fronteira

- Determinar um roteiro específico para cada tipo de tratamento de águas residuais 

que permita extrapolar os resultados para toda a gama de depuradores na área de 

fronteira

885.817,43 €              2015-2018

Entidad Pública Empresarial Augas de Galicia 

– Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio (Xunta de Galicia) / 

Dirección

Instituto Enerxético de Galicia (INEGA)

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

CMPEA – Empresa de Águas do Município do 

Porto, EM

INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em 

Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial

INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP) 

0217

ECODESTIN_3IN - Destinos naturais e náuticos 

acessíveis, integradores, inteligentes e 

internacionais Alto Minho

Aumentar a atratividade do território através da valorização do património natural 

e cultural no setor eco náutico, nos destinos e no âmbito educativo e universitário, 

melhorando o acesso turístico ao território, desde rios, rias e mar, aplicando novas 

tecnologias de realidade aumentada e posicionando-o internacionalmente.

O património natural rede Natura e o património cultural das fortalezas e vilas 

históricas que se encentram nos rios, rias e costa são o elemento base diferenciador 

na estratégia de valorização, diferenciação e internacionalização do espaço de 

cooperação.

A integração de atividade desportiva, educação e património é o outro eixo de 

diferenciação territorial.

1.899.852,32 €          2015-2019

Asociacion Galega de Actividades Náuticas - 

AGANPLUS

CIM Alto Minho

Fundación Deporte Galego

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

(IPVC)

Ente Público Portos de Galicia

Consellería do Mar. Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Pesqueiro

Intercéltica - Associação Cultural, Desportiva 

e Turística

INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP) 

Fontes de Financiamento
Ação

Localização Descrição Investimento total Programação temporal Entidades envolvidas

Quadro com listagem de projetos aprovados na primeira convocatória do Programa INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP) 
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Código Designação

0262 MarRISK
Orla costeira Galiza-

Norte de Portugal

MarRisk pretende assegurar um crescimento inteligente e sustentável das zonas 

litorais da Galiza e Norte de Portugal mediante a avaliação dos riscos costeiros 

mais importantes num cenário de alterações climáticas.

Inundações, intensificação de eventos extremos, episódios de algas tóxicas ou 

erosão costeira são exemplos de riscos a analisar com a fim de melhorar a 

resil iência dos setores económicos tradicionais e de outros sectores emergentes 

como as energias renováveis marinhas. Desta forma, melhorar-se-á a adaptação da 

área de cooperação ante possíveis catástrofes e desenvolver-se-ão aplicativos e 

serviços para garantir uma resposta coordenada, já que os riscos ambientais 

exigem uma abordagem transfronteiriça.

2.957.049,90 €          2015-2019

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e 

Cambio Climático. Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio. Xunta de 

Galicia  

Centro Tecnológico del Mar (Fundación 

CETMAR)  

Instituto tecnológico para el control del 

medio marino de Galicia (INTECMAR)

Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. Instituto de 

Investigaciones Marinas (IIM-CSIC)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA)  

INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP) 

0302

CVMar+i - Inovação industrial através de 

colaborações específicas entre empresas e 

centros de investigação no contexto de 

valorização biotecnológica marinha

NUTS III Cávado, Ave 

e Área 

Metropolitana do 

Porto

O projeto CVMar+i pretende promover a inovação industrial em torno da 

biotecnologia marinha, propondo novos produtos baseados em compostos de 

origem marinha. Esta inovação industrial só é possível através de um esforço de 

sinergia entre empresas e centros de investigação da área transfronteiriça, 

beneficiando das valências complementares existentes nos beneficiários 

envolvidos. O projeto será baseado nos resultados de projetos anteriores, 

cofinanciados pelo POCTEP, que se pretendem agora potenciar e sem os quais a 

inovação proposta não seria possível. Pretende-se assim desenvolver ferramentas 

que permitam às empresas da região aumentar o investimento em inovação, 

reforçando o papel da região (recursos e instituições) na economia azul.

2.973.995,50 €          2015-2019

Universidade do Minho

Universidad de Vigo

Instituto de Investigaciones Marinas, Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (IIM-CSIC)

FEUP

CIIMAR 

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO

Universidade Católica Portuguesa – Centro 

Regional do Porto

International Iberial Nanotechnology 

Laboratory

Universidade do Porto - Faculdade de 

Ciências

Centro tecnológico del Mar- Fundación 

CETMAR 

DEVELOPBIOSYSTEM S.L.

Stemmatters, Biotecnologia e Medicina 

INTERREG V A Espanha Portugal (POCTEP) 

Fontes de Financiamento
Ação

Localização Descrição Investimento total Programação temporal Entidades envolvidas
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Exmo.(a) Sr.(a)
Administrador Regional da ARH do Norte
Eng. Pimenta Machado
Rua Formosa, 254
4049-030 PORTO
 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência

OF_DSOT_AS_6357/2018
PI-AAE_5/2018

Assunto|Subject Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA
CAMINHA-ESPINHO. RELATÓRIO AMBIENTAL. Março de 2018

O presente parecer técnico decorre da avaliação do Relatório Ambiental, remetido pela APA por ofício, no
âmbito da avaliação ambiental estratégica do processo de recondução do POC CE, nos termos dos artigos
3.º do Decreto-Lei nº232/2007, de 15 de Junho de 2007, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 58/2011, de 4 de maio, e cuja aplicação ao POC é enquadrada pelo facto de poder constituir-se como
potencial programa com efeitos ambientais. 

O Programa da Orla Costeira Caminha-Espinho (POC-CE) é composto por: 
- Diretivas 
- Modelo Territorial, que apresenta a expressão gráfica territorial das diretivas Folha 01 a Folha 14 (escala
1:10.000) 
Complementarmente, o POC-CE é acompanhado por: 
- Relatório do Programa 
Anexo 1 - Carta de Habitats, Áreas Agrícolas e Povoamentos Florestais (Folha 01 a Folha 04 |escala 1:25.000)

Anexo 2 - Carta de Áreas com Especial Interesse para a Conservação da Natureza e Biodiversidade 
(Folha 01 a Folha 04 |escala 1:25.000) 
Anexo 3 - Metodologia de determinação das Faixas de Salvaguarda 
Anexo 4 - Fichas de caraterização das Áreas Críticas 
- Programa de Execução e Plano de Financiamento 
- Relatório Ambiental e Resumo Não Técnico 
 

1. Análise dos Documentos

Relatório Ambiental (RA) 

Apresenta uma natureza estratégica e identifica objetivos. Apresenta cenários ambientais (curto, médio
e longo prazo) e três opções principais de adaptação ou de resposta e intervenções tipo (proteção,
acomodação e recuo), resultando da combinação desta informação, a definição de quatro cenários de

D
ata de expedição: 27-04-2018
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intervenção em situações críticas. São apresentados os fatores críticos de decisão e sua descrição,
articulação com o Quadro de Referencia Estratégico e são definidas 8 Questões Estratégicas do POC. 

Contudo, salientam-se as seguintes questões a esclarecer:
• O presente relatório ambiental de março 2018 não difere do anterior Volume B - Relatório

Ambiental Preliminar de 05 de outubro de 2015;
• A lista de objetivos difere entre os documentos do POC CE, a saber:

- Diretivas, pág. 10 e Relatório do Programa, pág. 10; 
“Por último, nos termos do Decreto-Lei n.º 159/2012, de 24 de julho, os POC concretizam o quadro global
de objetivos estratégicos preconizados para a orla costeira, designadamente:

- Fruição pública em segurança do domínio hídrico; 
- Proteção da integridade biofísica do espaço e conservação dos valores ambientais e
paisagísticos; 
- Valorização dos recursos existentes na orla costeira; 
- Flexibilização das medidas de gestão; 
- Integração das especificidades e identidades locais; 
- Criação de condições para a manutenção, o desenvolvimento e a expansão de atividades
relevantes para o país, tais como atividades portuárias e outras atividades socioeconómicas que
se encontram dependentes do mar e da orla costeira, bem como de atividades emergentes que
contribuam para o desenvolvimento local e para contrariar a sazonalidade.”

- Relatório Ambiental, pág. 33 e RNT, pág. 18: 
“Assim, foram estabelecidos os seguintes objetivos da Proposta do POC Caminha-Espinho:

• Estabelecer regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais, bem como o regime
sustentável do território da orla costeira; 
• Potenciar um desenvolvimento sustentável da zona costeira através de uma abordagem
prospetiva, dinâmica e adaptativa que fomente a sua competitividade enquanto espaço
produtivo, gerador de riqueza e de emprego; 
• Compatibilizar os diferentes usos e atividades específicos da orla costeira, visando potenciar a
utilização dos recursos próprios desta área com respeito pela capacidade de carga dos sistemas
naturais e o respetivo saneamento básico; 
• Promover a requalificação dos recursos hídricos, tendo em atenção as conectividades e
interdependências entre os meios hídricos interiores e costeiros e sistemas naturais associados; 
• Valorizar e qualificar as praias, em particular as consideradas estratégicas por motivos
ambientais ou turísticos; 
• Classificar e disciplinar o uso das praias especificamente vocacionadas para uso balnear; 
• Proteger e valorizar os ecossistemas marinhos e terrestres, assegurando a conservação da
natureza e biodiversidade; 
• Identificar e estabelecer regimes para salvaguarda das faixas de risco face aos diversos usos
e ocupações, numa perspetiva de médio e longo prazo; 
• Garantir a articulação entre os instrumentos de gestão territorial, planos e programas de
interesse local, regional e nacional, aplicáveis na área abrangida pelo POOC; 
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• Assegurar as condições de desenvolvimento da atividade portuária e garantir as respetivas
acessibilidades marítimas e terrestres, em conformidade com os programas e planos territoriais
aplicáveis e sem prejuízo das competências das administrações portuárias.” 

 
• Não referencia o parecer da CCDRN de 12/02/2016, sem qualquer justificação, no ponto 3

“Síntese da informação disponível, entidades consultadas e resultados das consultas”;
• A apresentação de duas tabelas em branco, as tabelas 4 e 5, uma referente à fase de Relatório

Ambiental preliminar que se reporta ao documento de 2015 (sobre o qual a CCDRN se
pronunciou) e a outra sobre o Relatório Ambiental Final. Pelo menos a tabela 4 deveria estar
preenchida já que houve pronúncia das ERAE;

• Indica informação territorializada a título de exemplo, optando por um carater genérico não
apresentando uma avaliação exaustiva das ações propostas no programa de execução que se
afiguram com potenciais grandes impactes ambientais no território, por exemplo, a “Qualificação
dos portos comerciais” que implica um investimento de cerca de 100 milhões de euros, face à
expressão espacial de algumas ações que já são conhecidas.

• É apresentada avaliação relativa ao território da Barrinha de Esmoriz, contrariamente ao
inicialmente referido no RA, uma vez que está integrado no POC Ovar - Marinha Grande;

• A ausência de articulação entre o Plano de Ordenamento do Litoral da Galiza e o POC Ovar -
Marinha Grande, contrariamente ao referido no RA;

• Ausência generalizada de cartografia que é indicada por remissão para outros documentos, por
exemplo, uma planta síntese, logo no ponto 4. Descrição do objeto de avaliação, o que não sucede
com o RNT;

No ponto 4.2. “Antecedentes” são identificados constrangimentos ao atual plano, fruto de desarticulação
entre planos e programas entretanto em vigor. Contudo, a avaliação apresentada não dá resposta plena às
questões indicadas e que se consideram relevantes, a ponderar:

• A proposta de programa, modelo territorial e respetivo normativo, responde a algumas
insuficiências e desadequações detectadas quer ao nível dos aspetos físicos do território, quer ao
nível do ordenamento e gestão das atividades humanas, carecendo de aprofundamento;

• As propostas do anterior POOC remetidas para UOPG a serem concretizadas pelos municípios,
através de PU e PP, com parâmetros urbanísticos desajustados, demolições previstas na orla
costeira, problemas decorrentes de zonamentos impostos pelo POOC em desarticulação com
os PDM, falta de delimitação clara do domínio público marítimo, lacunas de regulamento que
impedem investimentos privados, desatualização cartográfica, exclusão das áreas sobre jurisdição
portuária no âmbito da aplicação do POOC, consideram-se resolvidas na sua generalidade
havendo ainda questões a melhorar;

• O problema da erosão costeira deve ser monitorizado, considerando as novas intervenções de
defesa costeira, a monitorização da dinâmica costeira e a evolução fisiográfica da costa;

• A importância do papel de trocas entre sistemas interiores e costeiros com particular destaque
para o POE Douro, áreas estuarinas do Minho, Lima e Cávado e lagunares, como a Barrinha
de Esmoriz, enquanto áreas fundamentais para a biodiversidade e controlo de erosão, carece de
aprofundamento;



RUA RAINHA D. ESTEFÂNIA, 251 · 4150-304 PORTO · WWW.CCDR-N.PT
TEL.: 226 086 300 · FAX: 226 061 480 · E-MAIL: GERAL@CCDR-N.PT

• A articulação com o Plano de Ordenamento da Orla Costeira da Galiza e com o POC Ovar -
Marinha Grande promovendo a gestão integrada da zona costeira e o aumento da coordenação
entre autoridades, deverá ficar melhor explicitada no âmbito da FCD Governaça.

Foram explicitadas em tabelas as intervenções tipo consideradas e a sua periodicidade e para os quatro
cenários de intervenção, as intervenções tipo previstas, contudo, não é feita referência às ações constantes
do programa de Ação. 
 

• A Tabela 6 apresenta tipos de intervenções consideradas e respetiva periodicidade e na Tabela
7 é apresentada uma lista de intervenções em função dos cenários de intervenção previstos.
Contudo, o Programa de Execução do POC-CE encontra-se estruturado em 5 eixos estratégicos,
com várias ações por tipologia de intervenção, sem integração explícita e sistemática na AAE. 

• Salientam-se fragilidades da informação apresentada, para além das identificadas no RA,
nomeadamente: 

• Falta de conhecimento científico sobre a zona costeira, no que se refere à zona marinha, espécies
vs ecologia;

• Bibliografia desatualizada face a dinâmicas observadas e relatadas;
• Efeitos resultantes da aplicação/implementação de intervenções pesadas;
• Avaliação integrada de potenciais efeitos cumulativos;
• Avaliação da localização de zonas industriais poluentes e potenciais riscos associados;
• Alimentação artificial de praias sem referenciar a origem dos sedimentos, para garantia de

qualidade;
• Avaliação integrada dos efeitos das dragagens para alimentação de praias;

 
Na fase anterior foi considerado que o QRE destaca a importância de enquadrar as orientações estratégicas
constantes dos documentos selecionados na especificidade da Orla Costeira, concluindo que existe
coerência global entre o POC e as mesmas, nomeadamente nos domínios do desenvolvimento sustentável
e do ordenamento do território. 

A Tabela 10 apresenta a relação entre os FCD, as QA legais e a respetiva tradução territorial no âmbito do
POC CE. A Tabela 11 apresenta a ligação entre os FCD, QRE, QE e os fatores ambientais. 

Para cada FCD são identificados critérios de avaliação e indicadores a utilizar na fase de seguimento do
POC que foram já considerados adequados. 

O ponto 6 refere-se à avaliação ambiental, procedendo à avaliação por FCD a avaliação ambiental da
proposta do POC. 

Relativamente aos critérios de avaliação, foram explicitados para cada FCD, os critérios de avaliação
considerados e respetivos indicadores a utilizar na avaliação ambiental subsequente, bem como os objetivos



RUA RAINHA D. ESTEFÂNIA, 251 · 4150-304 PORTO · WWW.CCDR-N.PT
TEL.: 226 086 300 · FAX: 226 061 480 · E-MAIL: GERAL@CCDR-N.PT

de sustentabilidade, e foi anteriormente considerado que os objetivos de sustentabilidade deveriam estar
associados a cada um dos critérios de avaliação, de forma individual, o que pressuporia que os objetivos de
sustentabilidade deveriam ser mais objetivos, concretos e operacionais.

• Contudo, não foi apresentada esta informação. Acresce referir que com base nos documentos
estruturantes do POC-CE, agora entregues, o RA não evoluiu de acordo com esta nova
informação, nomeadamente, nos aspetos ambientais face às intervenções mais significativas no
território. Sobre esta questão importa aprofundar as propostas de pelo menos as “intervenções
pesadas” num território sensível.

 
FCD 1: Recursos e valores naturais e paisagísticos 

São apresentados, em tabela, objetivos, critérios de avaliação, no caso, Solo, Massas de água, Sistemas
ecológicos, Proteção e valorização de espaços naturais e respetivos indicadores, seguida de ponto “Evolução
recente e tendência atual” com resumos das questões abordadas nos relatórios de caracterização base
para cada critério, análise SWOT, relação entre o QRE, objetivos e orientações estratégicas do POC,
oportunidades e riscos, entendendo-se genérico na informação. 

Por fim, é apresentada uma avaliação sumária das ações previstas para concretizar os objetivos,
considerando as áreas definidas no modelo territorial. 

Na Zona Marítima de Proteção que integra faixa de proteção costeira, faixa de proteção complementar
e áreas estratégicas de gestão sedimentar, são exemplos de: 
- Atividades promovidas e apoiadas - ampliar o conhecimento sobre o habitat (cartografia, caracterização
biológica, do estado de conservação e identificação de ameaças), reforçar a fiscalização sobre a pesca
e a apanha de organismos marinhos, reforçar o controlo sobre lançamento de efluentes não tratados,
manutenção e fomento de biodiversidade marinha e exploração sustentada de recursos haliêuticos; 
- Atos e atividades interditos – introdução, repovoamento ou manutenção de espécies não indígenas;
utilização de substâncias tóxicas ou poluentes, explosivos que possam causar danos, ou perturbar espécies,
prática de caça e apanha submarina, excepto em apneia, utilização de armadilhas sem escapatória para
juvenis, apanha de moluscos e de Sabellaria alveolata e pisoteio de bancadas intertidais da Praia de Angeiras
e bancadas situadas entre os estuários dos rios Minho, Lima e a foz do Neiva. 

O ordenamento e a gestão da Zona Terrestre de Proteção integra a “faixa de proteção costeira”, “faixa de
proteção complementar”, “faixa de salvaguarda à erosão costeira”, “faixa de salvaguarda ao galgamento oceânico
e inundação costeira”, “áreas críticas”, “margem das águas de mar”, “recursos hídricos superficiais e ecossistemas”
e “áreas predominantemente artificializadas”, impõe assumir princípios de prevenção e de precaução para
garantir sustentabilidade do desenvolvimento destas áreas vulneráveis. 
- Atividades promovidas e apoiadas – ações de conservação dos valores florísticos relevantes, especialmente
das espécies de interesse comunitário listadas em legislação específica ou espécies RELAPE; ações de
conservação dos valores faunísticos relevantes, especialmente as comunidades de aves aquáticas nidificantes,
invernantes e migradoras e outras espécies de interesse comunitário listadas em legislação específica; ações
de eliminação de espécies exóticas invasoras como a acácia-das-espigas (Acacia melanoxylon) e o chorão
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(Carpobrotus edulis); ações de restabelecimento e proteção do cordão dunar, em especial nas zonas sujeitas
a galgamentos e a erosão costeira; salvaguarda das linhas de drenagem natural e da vegetação ribeirinha;
ações que promovam a caracterização das disponibilidades hídricas, considerando a sua variabilidade anual
e intra-anual, ações que promovam a melhoria da qualidade da água e que minimizem os efeitos da poluição;
e a manutenção e fomento da biodiversidade estuarina. 

Informação equivalente é apresentada para as restantes áreas com indicação de ações interditas, por
exemplo, novas construções com exceções, bem como atividades promovidas e apoiadas. 

Conclui que o modelo territorial vai de encontro aos objetivos do QRE constituindo-se como uma
oportunidade para a preservação, recuperação e valorização dos sistemas ecológicos, habitats e espécies,
associados no conjunto de áreas classificadas e não classificadas existentes na área, propiciando significativos
efeitos positivos a este nível, resultando quer do estabelecimento de zonas de proteção e recuperação
de valores naturais, propostos atos e atividades a apoiar/promover, condicionar e interditar, para
compatibilização e adequação de atividades, ocupações e usos. É referido que o Modelo Territorial delimita
áreas críticas do ponto de vista da destruição de valores naturais e de degradação ambiental, estabelecido
o respetivo ordenamento e com proposta de intervenções, nomeadamente, de proteção, por exemplo,
construção de paliçadas nas áreas dunares. Aliás, são referidos potenciais impactes negativos decorrentes
da implementação de determinadas ações. 

Todavia, não é apresentada uma avaliação das ações previstas e correspondência com o programa de
execução que também deve concorrer para estes objetivos.

• Esclarecer da lista de ações do programa de execução que, no caso, terá correspondência
com o eixo Estratégico EE2 – “Proteção e conservação dos Sistemas Biofísicos Costeiros e da
Paisagem”, qual a avaliação ambiental que decorre da respetiva implementação, critérios, métodos
e recomendações, bem como da localização face às áreas que integram o modelo territorial;

• A Tabela 34 – “Síntese das oportunidades e riscos para o FCD Recursos e Valores Naturais e Paisagísticos”
deverá integrar a ligação evidente entre o critério Solo e o QE2 – “Promover a requalificação e
proteção dos recursos hídricos assente numa abordagem ecossistémica que atenda às conectividades e
interdependências entre os meios hídricos interiores e costeiros e os sistemas naturais associados”;

• Relativamente aos indicadores para os sistemas ecológicos é proposto o indicador “Estado
dos ecossistemas e capacidade de oferta dos serviços” sem especificação do modo como
será determinado/quantificado, questionando-se a sua exequibilidade. Propõe-se que sejam
identificados os principais tipos de ecossistemas a avaliar, respetivos serviços de ecossistemas e
suas avaliações.

• Sobre a cartografia referida, por exemplo, Desenho nº 22, remetido para o documento “Relatório
de Caracterização e diagnóstico da situação territorial do POC CE, 1ª fase (2015)”, salienta-se o
facto de não ser explícito o descrito no RA e respetiva representação no desenho, pois a legenda
não identifica de modo evidente as áreas críticas referidas no texto;

• Neste âmbito, não são apresentadas as implicações de diferentes ocupações em função das
características dos diferentes solos, ao longo da costa;

• Não aborda possíveis efeitos nas massas de água, resultantes de intervenções de requalificação
de margens, estuários, dunas, entre outros, apenas apresentam na perspetiva do uso balnear;
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FCD 2: Riscos Costeiros e Alterações Climáticas 

São apresentados, em tabela, objetivos, critérios de avaliação, no caso, riscos naturais, riscos tecnológicos,
alterações climáticas e respetivos indicadores, seguida de ponto “Evolução recente e tendência atual” com
resumos das questões abordadas nos relatórios de caracterização base para cada critério, análise SWOT,
relação entre o QRE, objetivos e orientações estratégicas do POC, oportunidades e riscos. Por fim, é
apresentada uma avaliação sumária das ações previstas para concretizar os objetivos, considerando as áreas
definidas no modelo territorial.

• A Tabela 38 – “Síntese das oportunidades e riscos para o FCD Riscos e alterações Climáticas” deverá
integrar a ligação evidente entre os critérios Riscos naturais, Riscos tecnológicos e Alterações climáticas
e o QE6 – “assegurar um planeamento e gestão integrados da orla costeira tendo em conta a articulação
institucional e a compatibilização dos diferentes instrumentos de gestão territorial e dos diferentes usos
e atividades”;

O modelo territorial propõe, na zona terrestre de proteção, faixas de salvaguarda em litoral arenoso,
diferenciando as áreas sujeitas a erosão costeira e as áreas sujeitas ao galgamento oceânico e inundação
costeira, nomeadamente, Faixas de salvaguarda à erosão costeira e Faixas de salvaguarda ao galgamento
oceânico e inundação costeira, nível 1 para 2050 e nível II para 2100, e definidos atos e atividades permitidas,
condicionadas e interditas para cada um. 

Refere, que o ordenamento de áreas críticas é estruturado com base em princípios de proteção,
acomodação e relocalização, identificando como exemplos de ações de proteção: construção de
obras destacadas, de tipologia a definir com base em estudos, reabilitação de obras existentes, ações
de alimentação artificial de sedimentos para enchimento de praias, ações de alimentação artificial de
sedimentos para reforço e/ou reposição do cordão dunar, colocação de paliçadas nas áreas dunares. 

Indica como ações de acomodação obrigatoriamente a acomodar nos PMOT consideradas para as zonas de
ocupação urbana: aumento da permeabilidade do solo, através da adaptação dos pavimentos e incremento
das áreas verdes, reforço das condições naturais e artificiais de drenagem, descompressão urbanística,
acomodação progressiva das construções existentes ao risco de inundação costeira, regeneração dos usos
do edificado, substituindo progressivamente o uso habitacional por outros de caracter não permanente.
Algumas áreas críticas estão sujeitas a estudos para aprofundamento do conhecimento das dinâmicas em
curso. É o caso da influência da cunha salina e seus impactos na área e nas práticas agrícolas, e respetivas
medidas mitigadoras. É salientado o exemplo da zona norte da Viana do Castelo face aos riscos de
construções existentes e as ações mais adequadas para essa zona, as zonas a sul e a norte da praia de
Ofir, em Esposende, e praia da Granja, em Vila Nova de Gaia. Estão previstos estudos de monitorização
do litoral. 

Conclui que o modelo territorial constitui uma oportunidade para aplicação de uma estratégia de gestão
adaptativa através da delimitação de faixas de salvaguarda, áreas críticas, respetivo ordenamento e de
proposta de intervenção. 



RUA RAINHA D. ESTEFÂNIA, 251 · 4150-304 PORTO · WWW.CCDR-N.PT
TEL.: 226 086 300 · FAX: 226 061 480 · E-MAIL: GERAL@CCDR-N.PT

Considerando a dinâmica costeira, a imponderabilidade e imprevisibilidade dos fatores climáticos
responsáveis por erosão costeira, galgamentos oceânico e inundação costeira, refere que o POC assumiu
uma estratégia de gestão adaptativa no tempo e no espaço, privilegiando áreas de maior sensibilidade
ambiental e maior suscetibilidade a ocorrência de eventos extremos, a adequar progressivamente.

• Contudo, não são especificadas essas áreas nesta AAE sobre os resultados da dinâmica
costeira aos efeitos dos eventos climáticos extremos, nem é apresentada correlação
com as ações já identificadas no programa de execução, eventualmente no Eixo estratégico
EE1 – Prevenção e Redução de Riscos Costeiros e da Vulnerabilidade às Alterações Climáticas,
informação ausente.

• São referidos os casos já identificados na avaliação do POOC com maior prioridade de intervenção
no troço Caminha – Espinho, designadamente, as UOPG Esposende, Vila Nova de Gaia e Espinho,
sem a eventual ação necessária devidamente identificada;

• No ponto “tendências de evolução” são referidas áreas críticas no caso por influência da cunha
salina, e respetivos impactes negativos na prática agrícola, localizadas em áreas a norte de Viana
do Castelo e a norte e a sul de Ofir em Esposende e na praia da Granja em Vila Nova de Gaia que
implicam medidas mitigadoras sem contudo serem identificadas na proposta de POC CE ações
concretas para esta resolução;

• Sobre o problema associado ao aumento da cunha salina, deve ser incluído pelo menos um
indicador de monitorização da evolução;

No que se refere especificamente aos riscos tecnológicos, o RA considera que as ações previstas no POC
tendentes a proteger o litoral e o espaço terrestre adjacente ao avanço do mar e da perda de território,
contribuem indiretamente para atenuar este risco por propiciarem proteção a instalações e infraestruturas
existentes com potenciais riscos, e, o quadro normativo para a zona marítima incorpora medidas para
reduzir acidentes associados a riscos tecnológicos, em particular, o afastamento dos corredores de
circulação de navios com cargas perigosas.

• Contudo, não são especificadas áreas ou medidas nesta AAE, para além do
afastamento dos corredores de circulação de navios com cargas perigosas, referentes
aos riscos tecnológicos, ainda que de modo indireto, nem é apresentada correlação
com as ações já identificadas no programa de execução, eventualmente no Eixo estratégico
EE1 – Prevenção e Redução de Riscos Costeiros e da Vulnerabilidade às Alterações Climáticas,
informação ausente;

• Contudo, existe indústria pesada, como é o caso da Petrogal em Matosinhos, que deveria ter
uma abordagem própria questionando-se se as ações propostas salvaguardam potenciais riscos
associados;

É referido no RA, que o POC aborda princípios de sustentabilidade energética através do aproveitamento
das fontes endógenas de energia renovável ao prever a possibilidade de implementação de infraestruturas
para extração da energia das ondas e energia eólica, para além de normas e ações de proteção e valorização
de espaços de interesse natural, particularmente, áreas de bosque para sequestro de CO2, a mobilidade
entre praias recorrendo a percursos pedonais/cicláveis pelo desincentivo ao uso automóvel. No entanto,
no RA estas ações não são identificadas no território, apenas são indicadas ações de proteção e valorização
de espaços naturais, designadamente nas áreas de bosque. 
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O desenvolvimento de atividades económicas na zona costeira está referido como risco, embora com
pouca expressão. 

É referida a possibilidade de obrigar projetos/ações a implementar, conterem controlo de emissões e
redução de consumos energéticos, e aposta em transportes amigos do ambiente. Esta possibilidade não
está traduzida em termos de monitorização vs acompanhamento. 

Como ameaças, é salientada a pressão urbanística do litoral e a pressão erosiva, que podem exigir ações
de maior envergadura para proteger pessoas e bens de riscos climáticos. 

Nesta sequência, são valorizadas ações do programa de execução e a implementação de uma estratégia de
gestão adaptativa da orla costeira, assentes numa permanente monitorização.

• Relativamente aos indicadores propostos considera-se que os mesmos estão direcionados para
uma quantificação de ações, sem avaliação da sua eficácia face aos objetivos definidos para o POC.
Assim, sugere-se que os mesmos sejam reavaliados no sentido de incorporar uma avaliação, por
exemplo, avaliar o grau de cobertura de zonas críticas com os sistemas de alerta propostos e
implementados; para o indicador “estratégias de mitigação ou adaptação (nº de medidas) ” propõe-
se acrescentar o tipo de medidas, ou seja, “estratégias de mitigação ou adaptação (nº e tipo de
medidas para cada situação) ” que pressupõe uma avaliação integrada dos efeitos no território,
em fase subsequente.

• Ponderar a referência “Estratégias de mitigação ou adaptação (nº de medidas) ” não como
indicador, mas como ação resultante da evolução dos restantes indicadores para os riscos
naturais;

• Para os riscos tecnológicos, considera-se relevante articular o indicador “ocorrência de
acidentes tecnológicos e antropogénicos” com a localização de unidades industriais, agropecuárias
intensivas, e outros considerados potencialmente com riscos ambientais significativos;

• O POC CE e o RA não apresentam uma proposta de avaliação e monitorização de infraestruturas
ligadas ao aproveitamento das fontes endógenas de energia renovável, por exemplo, extração de
energia das ondas e energia eólica;

  
FCD 3: Utilização sustentável do território 

São apresentados, em tabela, objetivos, critérios de avaliação, no caso, aglomerados urbanos (que inclui
planos diretores municipais, população e dinâmicas demográficas), qualidade ambiental, ordenamento das
praias e qualidade do espaço público, seguido de ponto “Evolução recente e tendência atual” com resumos
das questões abordadas nos relatórios de caracterização base para cada critério, análise SWOT, relação
entre o QRE, objetivos e orientações estratégicas do POC, oportunidades e riscos. Por fim, é apresentada
uma avaliação sumária das ações previstas para concretizar os objetivos considerando as áreas definidas
no modelo territorial.

• O modelo territorial aborda as questões de um modo geral, sem apresentar qualquer enfoque
no território, face às áreas críticas previamente identificadas;
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• A norma NG3. refere o “aumento da permeabilidade do solo, através da adaptação dos
pavimentos e do incremento de áreas verdes” que não é claramente traduzido e referido no RA;

• Sobre as fragilidades territoriais identificadas, não há informação específica sobre as ações
previstas no Programa de execução, como resposta à mitigação dos problemas e/ou medidas de
prevenção;

• Salienta-se a necessária articulação dos documentos do POC com os problemas identificados;
• Relativamente aos indicadores propostos para o critério de avaliação “qualidade ambiental”,

questiona-se a sua adequação face às especificidades do território, uma vez que são relacionados
com o saneamento básico em geral, captações de água, …, ou seja, não direcionados para
uma avaliação da eficácia, quer das ações propostas no Programa de Execução, quer das ações
decorrentes da gestão proposta para o modelo territorial. Para o critério “ordenamento das
praias” os indicadores propostos não permitem avaliar de que forma, por exemplo, ações
“desportivas de lazer”, são compatíveis com os recursos naturais identificados em zonas sensíveis.

• Para o critério “qualidade do espaço público” questiona-se a pertinência do indicador
“Ordenamento da zona envolvente”, sem unidade de medida;

  
  
FCD 4: Desenvolvimento socioeconómico da Zona Costeira (Economia do Mar) 

São apresentados, em tabela, objetivos, critérios de avaliação, no caso, Emprego e Atividades Económicas,
Dinâmica Turística e Transportes e Acessibilidades, seguido de ponto “Evolução recente e tendência atual”
com resumos das questões abordadas nos relatórios de caracterização base para cada critério, análise
SWOT, relação entre o QRE, objetivos e orientações estratégicas do POC, oportunidades e riscos. Por
fim, é apresentada uma avaliação sumária das ações previstas para concretizar os objetivos considerando
as áreas definidas no modelo territorial.

• O modelo territorial aborda as questões de um modo geral sem apresentar qualquer enfoque no
território face a atividades a apoiar ou promover, previamente identificadas, e sua ligação com as
áreas críticas e com fragilidades territoriais também abordadas;

• Não há informação específica sobre as ações previstas no Programa de execução como resposta
a apoiar ou promover as atividades previstas;

• Deverão ser melhor esclarecidas as ações relativas a propostas de recuperação de atividades
tradicionais piscatórias, enquanto polos de atratividades turística e de apoio à atividade piscatória;

• Melhor esclarecimento sobre a ligação entre as ações do POC de preservação e valorização
territorial e a promoção de atividades náuticas;

• Sobre a monitorização proposta, considera-se que relativamente aos portos de pesca e
comerciais, deve ser incluído, pelo menos, um indicador de monitorização da compatibilidade
destas infraestruturas com os objetivos de sustentabilidade do POC;

• Considera-se que, de um modo geral, a economia da orla costeira referida no RA não apresenta
soluções para a necessária abordagem integrada e de coordenação entre diferentes entidades
conforme refere o próprio documento, a diferentes níveis, quer do emprego e atividades
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económicas, dinâmica turística e transportes e acessibilidades, o que reforça a necessidade de
melhor esclarecimento do modelo de governaça;

• Salienta-se a necessária articulação dos documentos do POC com os aspetos identificados;

  
FCD 5: Governança 

São apresentados, em tabela, objetivos, critérios de avaliação, no caso, Modelo de Governança, Gestão do
Conhecimento e Modelos de Participação e Envolvimento de Agentes, seguido de ponto “Evolução recente
e tendência atual” com resumos das questões abordadas nos relatórios de caracterização base para cada
critério, análise SWOT, relação entre o QRE, objetivos e orientações estratégicas do POC, oportunidades
e riscos. Por fim, é apresentada uma avaliação sumária das ações previstas para concretizar os objetivos
considerando as áreas definidas no modelo territorial. 
O modelo adotado é o da gestão Adaptativa, processo de implementação flexível em função do local e
no tempo.

• A fragilidade do atual modelo de governança parece permanecer com a atual proposta de gestão
Adaptativa pela indefinição da proposta apresentada;

São referidos constrangimentos decorrentes da articulação entre instituições e na boa interligação com a
população alvo, nomeadamente, nos processos de relocalização de pessoas e bens.

• Não esclarece a garantia de articulação entre os sistemas de monitorização e os serviços de
gestão competentes, que segundo o Relatório do Programa é dominantemente a APA. Contudo,
a implementação das ações do Programa de Execução identifica todas as entidades intervenientes,
para além da APA/ARH Norte, as autarquias, e a APDL/DOCAPESCA. Esta informação não está
patente na AAE apresentada pelo que identifica os possíveis constrangimentos decorrentes deste
modelo de governança, não avalia em termos de possíveis soluções;

  
RNT 

Apresenta 81 páginas o que compromete logo à partida o objetivo de um documento que se pretende seja
de fácil leitura e compreensão simples, que traduza o essencial, do documento complexo. 

A informação apresentada no capítulo 5 – “Caracterização da situação de referencia e sua evolução atual”
é apresentada em formato de tabela, questionando-se a relevância dos assuntos abordados. Por exemplo,
para o critério solo que apenas refere as características da carta de solos de 1995, com indicação muito
sumária e de linguagem técnica o que contraria o objetivo de informar com aspetos relevantes e com termos
acessíveis. Acresce o facto de não ser evidente a articulação com a informação apresentada referente a
“tendências de evolução” e posteriormente, com os indicadores de acompanhamento referidos para a fase
de seguimento, para este critério. O mesmo se verifica para outros critérios. A imagem referente a “captura
nominais de pescado”, pág. 43, não tem leitura. 
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Sobre os indicadores apresentadas considera-se que os mesmos devem ser revistos tendo em conta o
anteriormente observado para o RA. 

Em conclusão, considera-se que o RNT deverá ser reformulado atendendo aos aspetos referidos. 
  
SÍNTESE CONCLUSIVA 

Apresenta-se a seguir uma síntese das principais conclusões com indicação de lacunas e sugestões de
melhoria : 
 
O Relatório Ambiental de março 2018 não difere do anterior Volume B - Relatório Ambiental Preliminar
de 05 outubro de 2015. Acresce referir que com base nos documentos estruturantes do POC-CE, agora
entregues, o RA não evoluiu de acordo com esta nova informação, nomeadamente, nos aspetos ambientais
face às intervenções mais significativas no território. Sobre esta questão importa aprofundar as propostas
de pelo menos as “intervenções pesadas” num território sensível; 
 
Os objetivos indicados no RA e RNT não coincidem com os do Relatório do Programa e Diretivas; 
 
Não referencia o parecer da CCDRN de 12/02/2016, sem qualquer justificação, no ponto 3 “Síntese da
informação disponível, entidades consultadas e resultados das consultas”; 
 
Foi anteriormente considerado que os objetivos de sustentabilidade deveriam estar associados a cada um
dos critérios de avaliação, de forma individual, o que pressuporia que os objetivos de sustentabilidade
deveriam ser mais objetivos, concretos e operacionais. Contudo, não foi apresentada esta informação; 
 
Apresenta duas tabelas em branco, as tabelas 4 e 5, uma referente à fase de Relatório Ambiental preliminar
que se reporta ao documento de 2015 (sobre o qual a CCDRN se pronunciou) e a outra sobre o Relatório
Ambiental Final. Pelo menos a tabela 4 deveria estar preenchida já que houve pronúncia das ERAE; 
 
Apenas indica informação territorializada a título de exemplo, optando por um carater genérico, não
apresentando uma avaliação exaustiva das ações propostas no programa de execução que se afiguram com
potenciais grandes impactes ambientais no território; 
 
Apresenta avaliação relativa ao território da Barrinha de Esmoriz, apesar de esta área integrar apenas o
POC Ovar - Marinha Grande, conforme indicado no RA; 
 
Ausência de articulação entre o Plano de Ordenamento do Litoral da Galiza e o POC Ovar - Marinha
Grande, contrariamente ao referido no RA; 
 
Ausência generalizada de cartografia que é indicada por remissão para outros documentos, por exemplo,
uma planta síntese, logo no ponto 4. Descrição do objeto de avaliação, o que não sucede com o RNT; 
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O documento “Diretivas” refere “quatro princípios de atuação em que deverá assentar a conceção e
operacionalização da estratégia de ordenamento e gestão da orla costeira (…)”, informação que não consta
no RA; 
 
Atualizar quadro de referência estratégico no ponto 4.2. “Antecedentes”, nomeadamente, do RJIGT
aprovado pelo DL nº 80/2015, de 14 de maio; 
 
No ponto 4.2. “Antecedentes” são identificados constrangimentos ao atual plano, fruto de desarticulação
entre planos e programas entretanto em vigor, considerando-se que a avaliação apresentada não dá resposta
plena às questões indicadas e que se consideram relevantes, a ponderar:

• A proposta de programa, modelo territorial e respetivo normativo, responde a algumas
insuficiências e desadequações detectadas quer ao nível dos aspetos físicos do território, quer ao
nível do ordenamento e gestão das atividades humanas, carecendo de aprofundamento;

• As propostas do anterior POOC remetidas para UOPG a serem concretizadas pelos municípios,
através de PU e PP, com parâmetros urbanísticos desajustados, demolições previstas na orla
costeira, problemas decorrentes de zonamentos impostos pelo POOC em desarticulação com
os PDM, falta de delimitação clara do domínio público marítimo, lacunas de regulamento que
impedem investimentos privados, desatualização cartográfica, exclusão das áreas sobre jurisdição
portuária no âmbito da aplicação do POOC, consideram-se resolvidas na sua generalidade
havendo ainda questões a melhorar;

• O problema da erosão costeira deve ser monitorizado, considerando as novas intervenções de
defesa costeira, a monitorização da dinâmica costeira e a evolução fisiográfica da costa;

• A importância do papel de trocas entre sistemas interiores e costeiros com particular destaque
para o POE Douro, áreas estuarinas do Minho, Lima e Cávado e lagunares, como a Barrinha
de Esmoriz, enquanto áreas fundamentais para a biodiversidade e controlo de erosão, carece de
aprofundamento;

O RA não integra os eixos estratégicos das ações apresentadas e previstas no programa de execução e
respetiva avaliação pelo que é questionável a conclusão apresentada; 

O POC CE e o RA não referem relevantes projetos em curso, por exemplo, Porto de Abrigo de Angeiras
bem como a Ampliação/Alteração no Porto de Leixões. 

  
FCD 1: Recursos e valores naturais e paisagísticos

• Esclarecer da lista de ações do programa de execução que no caso terá correspondência com
o eixo Estratégico EE2 – “Proteção e conservação dos Sistemas Biofísicos Costeiros e da
Paisagem”, qual a avaliação ambiental que decorre da respetiva implementação, critérios, métodos
e recomendações bem como da localização face às áreas que integram o modelo territorial;

• A tabela 34 – “Síntese das oportunidades e riscos para o FCD Recursos e Valores Naturais
e Paisagísticos” deverá integrar a ligação evidente entre o critério Solo e o QE2 – “Promover
a requalificação e proteção dos recursos hídricos assente numa abordagem ecossistémica que
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atenda às conectividades e interdependências entre os meios hídricos interiores e costeiros e os
sistemas naturais associados”;

• Relativamente aos indicadores para os sistemas ecológicos é proposto o indicador “estado
dos ecossistemas e capacidade de oferta dos serviços” sem especificação do modo como
será determinado/quantificado, questionando-se a sua exequibilidade. Propõe-se que sejam
identificados os principais tipos de ecossistemas a avaliar, respetivos serviços de ecossistemas e
suas avaliações.

• Sobre a cartografia referida, por exemplo, desenho nº 22 remetido para o documento “Relatório
de Caracterização e diagnóstico da situação territorial do POC CE, 1ª fase (2015)”, salienta-se o
facto de não ser explícito o descrito no RA e respetiva representação no desenho, pois a legenda
não identifica de modo evidente as áreas críticas referidas no texto;

• Neste âmbito não são apresentadas as implicações de diferentes ocupações em função das
características dos diferentes solos, ao longo da costa;

• Não aborda possíveis efeitos nas massas de água, resultantes de intervenções de requalificação
de margens, estuários, dunas, entre outros, apenas apresentam na perspetiva do uso balnear;

•  Salienta-se a relevância atribuída à presença de recifes de “Sabellaria alveolata” em avançado
estado de evolução localizados na praia de Angeiras sem referência a obras previstas com avaliação
de impacte ambiental de projeto para esta mesma área;

  
FCD 2: Riscos Costeiros e Alterações Climáticas

• Não são especificadas as áreas de maior sensibilidade ambiental, suscetíveis a ocorrência de
eventos extremos nem os resultados da dinâmica costeira aos efeitos dos eventos climáticos
extremos, nem é apresentada correlação com as ações já identificadas no programa de execução,
eventualmente no Eixo estratégico EE1 – Prevenção e Redução de Riscos Costeiros e da
Vulnerabilidade às Alterações Climáticas.

• A Tabela 38 – “Síntese das oportunidades e riscos para o FCD Riscos e alterações Climáticas”
deverá integrar a ligação evidente entre os critérios Riscos naturais, Riscos tecnológicos e
Alterações climáticas e o QE6 – “assegurar um planeamento e gestão integrados da orla costeira
tendo em conta a articulação institucional e a compatibilização dos diferentes instrumentos de
gestão territorial e dos diferentes usos e atividades”;

•  São referidos os casos já identificados na avaliação do POOC com maior prioridade de
intervenção no troço Caminha – Espinho, designadamente, as UOPG em Esposende, Vila Nova
de Gaia e Espinho, sem a eventual ação necessária devidamente identificada;

• No ponto “tendências de evolução” são referidas áreas críticas no caso por influência da cunha
salina, e respetivos impactes negativos na prática agrícola, localizadas em áreas a norte de Viana
do Castelo, a norte e a sul de Ofir em Esposende e na praia da Granja em Vila Nova de Gaia que
implicam medidas mitigadoras sem contudo serem identificadas na proposta de POC CE ações
concretas para esta resolução;

•  Sobre o problema associado ao aumento da cunha salina, deve ser incluído pelo menos um
indicador de monitorização da evolução;

•  Não são especificadas áreas ou medidas, para além do afastamento dos corredores de
circulação de navios com cargas perigosas, referentes aos riscos tecnológicos, ainda que de
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modo indireto, nem é apresentada correlação com as ações já identificadas no programa de
execução, eventualmente no Eixo estratégico EE1 – Prevenção e Redução de Riscos Costeiros e
da Vulnerabilidade às Alterações Climáticas, informação ausente;

• Existe indústria pesada, como é o caso da Petrogal em Matosinhos, que deveria ter uma abordagem
própria questionando-se se as ações propostas salvaguardam potenciais riscos associados;

Nesta sequência são valorizadas ações do programa de execução e a implementação de uma estratégia de
gestão adaptativa da orla costeira assente numa permanente monitorização.

• Relativamente aos indicadores propostos considera-se que os mesmos estão direcionados para
uma quantificação de ações, sem avaliação da sua eficácia face aos objetivos definidos para o POC.
Assim, sugere-se que os mesmos sejam reavaliados no sentido de incorporar uma avaliação, por
exemplo, avaliar o grau de cobertura de zonas críticas com os sistemas de alerta propostos e
implementados; para o indicador “estratégias de mitigação ou adaptação (nº de medidas) ” propõe-
se acrescentar o tipo de medidas, ou seja, “estratégias de mitigação ou adaptação (nº e tipo de
medidas para cada situação) ” que pressupõe uma avaliação integrada dos efeitos no território,
em fase subsequente;

• Ponderar a referência “Estratégias de mitigação ou adaptação (nº de medidas) ” não como
indicador mas como ação resultante da evolução dos restantes indicadores para os riscos naturais;

• Para os riscos tecnológicos considera-se relevante articular o indicador “ocorrência de acidentes
tecnológicos e antropogénicos” com a localização de unidades industriais, agropecuárias intensivas
e outros considerados potencialmente com riscos ambientais significativos;

• O POC CE e o RA não apresentam uma proposta de avaliação e monitorização de infraestruturas
ligadas ao aproveitamento das fontes endógenas de energia renovável, por exemplo, extração de
energia das ondas e energia eólica;

  
FCD 3: Utilização Sustentável do Território

•  O modelo territorial aborda as questões de um modo geral sem apresentar qualquer enfoque
no território face às áreas críticas previamente identificadas;

• A norma NG3. refere o “aumento da permeabilidade do solo, através da adaptação dos
pavimentos e do incremento de áreas verdes” que não é claramente traduzido e referido no RA;

• Sobre as fragilidades territoriais identificadas não há informação específica sobre as ações previstas
no Programa de execução como resposta à mitigação dos problemas e/ou medidas de prevenção;

• Salienta-se a necessária articulação dos documentos do POC com os problemas identificados;
• Relativamente aos indicadores propostos para o critério de avaliação “qualidade ambiental”,

questiona-se a sua adequação face às especificidades do território, uma vez que são relacionados
com o saneamento básico em geral, captações de água, …, ou seja, não direcionados para
uma avaliação da eficácia quer das ações propostas no Programa de Execução quer das ações
decorrentes da gestão proposta para o modelo territorial. Para o critério “ordenamento das
praias” os indicadores propostos não permitem avaliar de que forma, por exemplo, ações
“desportivas de lazer” são compatíveis com os recursos naturais identificados em zonas sensíveis.

• Para o critério “qualidade do espaço público” questiona-se a pertinência do indicador
“Ordenamento da zona envolvente”, sem unidade de medida.
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FCD 4: Desenvolvimento socioeconómico da Zona Costeira (Economia do Mar)

• O modelo territorial aborda as questões de um modo geral sem apresentar qualquer enfoque no
território face a atividades a apoiar ou promover previamente identificadas e sua ligação com as
áreas críticas e com fragilidades territoriais também abordadas;

• Não há informação específica sobre as ações previstas no Programa de execução como resposta
a apoiar ou promover as atividades previstas;

• Deverão ser melhor esclarecidas as ações relativas a propostas de recuperação de atividades
tradicionais piscatórias enquanto polos de atratividades turística e de apoio à atividade piscatória;

• Melhor esclarecimento sobre a ligação entre as ações do POC de preservação e valorização
territorial e a promoção de atividades náuticas;

• Sobre a monitorização proposta considera-se que relativamente aos portos de pesca e comerciais,
deve ser incluído pelo menos um indicador de monitorização da compatibilidade destas
infraestruturas com os objetivos de sustentabilidade do POC;

• Considera-se que de um modo geral a economia da orla costeira referida no RA não apresenta
soluções para a necessária abordagem integrada e de coordenação entre diferentes entidades
conforme refere o próprio documento, a diferentes níveis, quer do emprego e atividades
económicas, dinâmica turística e transportes e acessibilidades o que reforça a necessidade de
melhor esclarecimento do modelo de governaça;

• Salienta-se a necessária articulação dos documentos do POC com os aspetos identificados;
• Para o critério “transportes e acessibilidades” questiona-se a pertinência do indicador “Estrutura

da rede viária por tipologia de via”, sem unidade de medida.

FCD 5: Governança
• A fragilidade do atual modelo de governança parece permanecer com a atual proposta de Gestão

Adaptativa pela indefinição da proposta apresentada;
• Acresce referir que o território em causa integra áreas da jurisdição de outros ministérios para

além do Ambiente, como o do Mar e o da Agricultura, bem como do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, cuja articulação deverá ser reponderada e integrada no modelo de
governaça;

• Não esclarece a garantia de articulação entre os sistemas de monitorização e os serviços de
gestão competentes, que segundo o Relatório do Programa é dominantemente a APA. Contudo,
a implementação das ações do Programa de Execução identifica todas as entidades intervenientes,
para além da APA/ARH Norte, as autarquias, e a APDL/DOCAPESCA. Esta informação não está
patente na AAE apresentada pelo que identifica os possíveis constrangimentos decorrentes deste
modelo;

• A articulação com o Plano de Ordenamento da orla Costeira da Galiza e com o POC Ovar -
Marinha Grande promovendo a gestão integrada da zona costeira e a em paralelo promover a
coordenação entre autoridades deverá ficar explicitada, para além da necessária articulação com
as entidades gestoras das áreas protegidas e classificadas.

Acresce ainda referir:
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• Considera-se insuficiente a avaliação apresentada na AAE para o recuo planeado (relocalização)
e a acomodação, baseada numa gestão adaptativa do território, em articulação com as diretivas,
norma NG2.;

• Na tabela 82 – “Objetivos, critérios de avaliação e indicadores, para cada FCD” a CCDRN não
deve constar como fonte de informação para o indicador referente à RAN. Acresce salientar
que Comissão Nacional da REN já não existe tendo sido substituída pela Comissão Nacional do
Território (CNT), de acordo com a Lei de Bases do OT;

• Da consulta ao Relatório do Programa, ponto 4. “Sistema de gestão, monitorização e avaliação”,
verifica-se que o modelo de monitorização (indicadores de realização e de resultado) não é
referido na AAE e os indicadores diferem, faltando articulação entre os documentos;

• Questiona-se a eficácia de avaliação de alguns indicadores propostos face aos objetivos do POC
CE, uma vez que a proposta de quantificação de ações não permite avaliar o efeito dessas ações
no território;

• Salientam-se fragilidades da informação apresentada, para além das identificadas no RA,
nomeadamente:

• Falta de conhecimento científico sobre a zona costeira, no que se refere à zona marinha, espécies
vs ecologia;

• Bibliografia desatualizada face a dinâmicas observadas e relatadas;
• Efeitos resultantes da aplicação/implementação de intervenções pesadas;
• Avaliação integrada de potenciais efeitos cumulativos;
• Avaliação da localização de zonas industriais poluentes e potenciais riscos associados;
• Alimentação artificial de praias sem referenciar a origem dos sedimentos, para garantia de

qualidade;
• Avaliação integrada dos efeitos das dragagens para alimentação de praias;
• O problema da erosão costeira deve ser monitorizado considerando as novas intervenções de

defesa costeira, monitorização da dinâmica costeira, evolução fisiográfica da costa;
• A importância do papel de trocas entre sistemas interiores e costeiros com particular importância

para o POE Douro, áreas estuarinas do Minho, Lima e Cávado e lagunares, como a Barrinha
de Esmoriz e as outras áreas protegidas e classificadas enquanto áreas fundamentais para a
biodiversidade e controlo de erosão, carece de aprofundamento.

Considera-se que o RNT deverá ser reformulado atendendo aos aspetos referidos no parecer.
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PROPOSTA DE PROGRAMA PARA A ORLA COSTEIRA CAMINHA – ESPINHO 

Parecer da Docapesca Portos e Lotas, S.A. 

 

 

1. Objeto  

Através do ofício (ref.ª Pcº ARHN.DRHL.01065.2014 – S020095-201803) e email datados de 28-03-2018 foi 

comunicada pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. a conclusão dos trabalhos de elaboração da proposta de 

Programa Especial para a Orla Costeira Caminha-Espinho, tendo os seguintes elementos sido disponibilizados 

através da plataforma eletrónica WorkSpace: 

 Diretivas; 

 Relatório do Programa; 

 Programa de Execução e Plano de Financiamento; 

 Planos de Intervenção nas Praias; 

 Relatório Ambiental; 

 Resumo Não Técnico do Relatório Ambiental; 

 Elementos cartográficos – Modelo territorial. 

Face ao exposto, e atentas as competências da DOCAPESCA PORTOS E LOTAS, S.A. (Docapesca), 

apresenta-se o parecer solicitado.  

 

 

2. Parecer 

No seu conjunto consideram-se os documentos apresentados, elaborados de forma exaustiva e bastante 

completa, destacando-se a sua qualidade técnica e informativa. 

De seguida apresentam-se as considerações, comentários e aspetos a clarificar e, ou. Corrigir, que se 

consideram pertinentes. 

1. Os relatórios apresentados identificam corretamente as infraestruturas portuárias sob jurisdição da Docapesca 

Portos e Lotas, S.A., doravante designada por Docapesca. 
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Em relação à extensão de costa abrangida pelo POC em apreço, existem os seguintes portos sob jurisdição da 

Docapesca, os quais se encontram corretamente identificados e com os respetivos limites das áreas de 

jurisdição bem definidos: 

 Porto de Vila Praia de Âncora; 

 Porto de Castelo do Neiva; 

 Porto de Esposende; 

 Porto de Póvoa de Varzim; 

 Porto de Vila do Conde; 

 Porto de Angeiras. 

No que diz respeito aos Núcleos Piscatórios identificados no Modelo Territorial e demais documentos, parece 

existir em alguns casos uma duplicação de locais relativamente aos indicados como Áreas Portuárias, 

nomeadamente: 

 Vila Praia de Âncora; 

 Pedra Alta (sendo a mesma área identificada como Porto de Castelo do Neiva); 

 Praia de Angeiras (sendo a mesma área identificada como Porto de Castelo do Neiva). 

No documento DIRETIVAS aparece uma referência a “porto de pesca de Caminha” (pág. 60), considerando-se 

esta identificação incorreta. Em Caminha não há porto de pesca, na bacia do rio existem cinco ancoradouros 

autorizados pela Capitania, sendo o chamado “Cais da Rua” ou “Cais dos Pescadores”, o ancoradouro mais 

representativo em termos de núcleo de pesca, é neste local que estão a ser terminadas atualmente obras de 

reabilitação e ampliação. 

 

2. No documento DIRETIVAS, nada a referir em contrário ao previsto na NG 10, relativa às Áreas Portuárias, e 

NG 14, relativa aos Núcleos Piscatórios. 

Também nada a referir em contrário ao “Sistema de gestão, monitorização e avaliação” proposto, 

nomeadamente no que concerne à responsabilidade da Docapesca na monitorização do POC-PE e respetivos 

indicadores de realização. 

 

3. No documento RELATÓRIO DO PROGRAMA tem-se a referir os aspetos já apontados no ponto 1 deste 

parecer, nomeadamente a clarificação/identificação correta de Áreas Portuárias e Núcleos Piscatórios, devendo, 

em conformidade, ser revista a simbologia atribuída a cada local no Modelo Territorial. 

 

4. No documento PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANEAMENTO FINANCEIRO, tem-se a comentar os 

seguintes aspetos: 
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 Relativamente à ação A1.39 prevista no cronograma de execução do Programa de execução do POC-CE – 

“Dragagens de manutenção – Porto de Vila do Conde”, considera-se que o período de execução deverá ser 

de 10 anos (2018-2028), a exemplo do previsto para os restantes portos, tanto mais que a barra e canal de 

acesso deste porto registam assoreamentos constantes, sendo habitualmente objeto de dragagens de 

manutenção anuais; 

 Relativamente ao EE 3 – Valorização económica dos recursos costeiros, nomeadamente no que diz respeito 

à qualificação dos portos de pesca e das infraestruturas e equipamentos de apoio à pesca local, para a 

execução das quais a Docapesca é entidade envolvida, nada a referir; 

 Relativamente ao EE 4 – Valorização e qualificação das praias marítimas. Tipologia 4.1 “Intervenção de 

qualificação das praias (demolição)”, nomeadamente no que diz respeito às ações com os códigos A4.8, 

A4.9, A4.10 e A4.11, para as quais a Docapesca é identificada como entidade envolvida, em parceria, 

deveria ser explicitada qual a entidade responsável pelos processos de demolição previstos, para mais 

prevendo-se grandes dificuldades processuais e legais para demolição de algumas das construções 

previstas. Deveriam ser também identificadas as respetivas fontes de financiamento elegíveis para este tipo 

de intervenção; 

 Relativamente ao EE 4 – Valorização e qualificação das praias marítimas. Tipologia 4.2 “Intervenção de 

qualificação das praias (renaturalização)”, nomeadamente no que diz respeito às ações com os códigos 

A4.30 a A4.33, considera-se que a Docapesca é identificada como entidade envolvida, em parceria, apenas 

pelo facto de ser a entidade com jurisdição nas áreas em apreço. 

 

5. No documento REGULAMENTO DE GESTÃO DAS PRAIAS MARÍTIMAS – ANEXO VII: PLANOS DE 

INTERVENÇÃO NAS PRAIAS MARÍTIMAS, tem-se a comentar os seguintes aspetos: 

 Está correta a identificação das praias em áreas sob jurisdição da Docapesca. 

 Relativamente ao PIP3 – Praia de Vila Praia de Âncora, está prevista a criação de um APS sazonal 

associado à ZAB01. Importa clarificar a localização precisa da implantação desse APS uma vez que o limite 

sul de jurisdição da Docapesca cruza a referida ZAB01 e a ZAB02, sem contemplar a totalidade de qualquer 

uma delas. 

 No que diz respeito ao PIP33 – Praia Verde a Praia de Redonda/Leixão, e em particular à demolição 

prevista do edificado existente no areal da ZAB15 e ZAB16, em área sob jurisdição da Docapesca, deverá 

ser clarificado se a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim intervirá nesse processo. 

 Relativamente ao PIP34 – Praia da Prainha a Praia do Mestre, todo em zona sob jurisdição da Docapesca, 

está prevista a criação de 9 ZAB’s a que está associada a criação de 9 APS’s, sendo que no que respeita às 

ZAB’s 1 a 3 (Praia da Prainha, Praia Senhor dos Navegantes e Praia dos Barcos), o plano só poderá ser 

executado após designação da água balnear.  
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Na ZAB08 (Praia Pôr do Sol Sul), está prevista a demolição do edificado existente, designadamente o 

Restaurante Caximar, que não está implantado no areal, mas sim sobre um afloramento rochoso 

consolidado e sem sinais de processos de erosão que coloquem em perigo a estabilidade da estrutura. 

Trata-se de um restaurante há muito existente naquele local, com muita procura, prevendo-se grandes 

dificuldades legais para expropriar o terreno e sequente processo de demolição. Interessa por isso clarificar 

a efetiva disposição de se proceder à sua demolição e, em caso de não ser alterada essa medida, qual a 

entidade que ficará responsável por todo o processo. 

Na Praia do Mestre, imediatamente a sul da ZAB09 está prevista a demolição do miradouro existente. 

Concorda-se com o proposto, estando já prevista a sua demolição no âmbito projeto em desenvolvimento 

para reabilitação da estrutura de defesa aderente que protege a marginal de Vila do Conde ao longo desta 

praia. Devido ao seu atual estado de degradação estrutural, incluindo condições de fundação, está também 

prevista a demolição do acesso à praia no limite sul da Praia do Mestre. Porém o PIP34 prevê a sua 

manutenção naquele local. Interessa, saber qual a entidade responsável pelo licenciamento do novo acesso 

a construir, devendo também serem definidas as especificações técnicas a adotar (materiais, inclinações 

máximas, largura do passadiço, etc.). 

 Relativamente ao PIP35 – Praia da Olinda Norte a Praia Senhora da Guia, também todo em zona sob 

jurisdição da Docapesca, está prevista a criação de 9 ZAB’s a que está associada a criação de 8 APS’s (um 

para cada uma das ZAB’s de 01 a 08) e a requalificação de um apoio existente para APC (Apoio de Praia 

Completo) associado à ZAB09. Em todo estre trecho costeiro já existe designação de água balnear, pelo 

que o plano pode ser executado sem restrições. 

Na área deste PIP está prevista a demolição de edificados existentes no areal da Praia Azul Sul e na zona 

dunar da Praia Ladeira Norte (a nordeste da ZAB05). Interessa também clarificar qual a entidade que ficará 

responsável pelos respetivos processos de demolição. 

 Relativamente ao PIP36 – Praia da Azurara, desenvolvendo-se parcialmente em área sob jurisdição da 

Docapesca, está prevista a demolição de duas edificações existentes no areal da ZAB01, interessando 

também clarificar qual a entidade que ficará responsável pelos respetivos processos de demolição. 

Associado à ZAB01 está prevista a criação de um APC, havendo dúvidas sobres os limites de jurisdição em 

que recai à sua zona de implantação. Assim deverá ser definida qual a entidade que promoverá a sua 

concessão (APA ou Docaspesca). 

 No PIP43 – Praia de Barreiro/Angeiras Sul a Praia Central/Angeiras Sul, a ZAB01 está totalmente em zona 

sob jurisdição da Docapesca, localizando-se a norte as infraestruturas portuárias de apoio ao núcleo 

piscatório local (quebra-mar a construir, canal de acesso, Lota e terrapleno portuário). Está prevista a 

manutenção do APS atualmente existente associado à ZAB01. A norte desta ZAB está prevista a 

criação/requalificação de acesso de emergência a veículos prioritários autorizados, devendo ser definida 

qual a entidade responsável por esta intervenção. 
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6. Relativamente aos documentos RELATÓRIO AMBIENTAL E RESUMO NÃO TÉCNICO DO RELATÓRIO 

AMBIENTAL nada há a referir. 

 

Lisboa, 24 de abril de 2018. 

 

O representante da Docapesca Portos e Lotas, S.A. 

 

(Carlos Rito Costa) 















POC –CE: Parecer final (28-03-2018) 

A analise de proposta de Modelo Territorial, Diretivas, Regulamento de Gestão de Praias e Programa de 

Execução e Financiamento levanta as seguintes questões: 

1. Relativamente ao Modelo Territorial:  

1.1. Existe evidente desajuste entre linhas de água, limite do leito e áreas com interesse para a 

conservação da natureza e a sua representação no plano. 

1.1.1. No que respeita a linhas de água existem desajustes relativamente às seguintes:  

a) Em Afife: 

i) A nascente da praia da Ínsua;  

ii) O rio de Cabanas encontra-se representado a norte do seu leito;  

iii) A Sul da Praia da Arda;  

b) Carreço: linha de água que desemboca a sul da praia, a nascente da praia 

do Lumiar; 

e) Na Areosa:   

i) A Norte da ETAR; 

ii) Areosa: Não se encontra representado o rego de Fontes. 

g) Vila Nova de Anha: Ribeira de Anha; 

i) Castelo do Neiva: a Norte da Pedra Alta; 

j) Castelo do Neiva: Rego da Fossa. 

1.1.2. No que respeita ao leito das águas do mar e aos seguintes locais: 

A nascente do Porto Comercial e Sul do “Espelho de Água” foram incluídas 

áreas cobertas por vegetação o que parece incoerente com o critério aplicado 

na restante delimitação; 

Área ocupada por edificações a poente do forte S. Tiago da Barra e Cais a 

nascente das instalações da “Enercon”; 

Edifício do Instituto de Socorros a Náufragos a Sul do Forte S. Tiago da Barra e 

instalação fabril, Clube náutico, Edifício dos Pilotos e armazéns de aprestos a 

sul do porto de pesca. 

1.1.3. A Rede Natura, na zona do estuário não se encontra delimitada conforme a 

representação acordada em sede Comissão de Acompanhamento do processo de 

revisão de Plano Diretor Municipal e representada na respetiva Carta de 

Condicionantes, a qual conformou os limites da embocadura do estuário à configuração 

atual do mesmo, conforme melhor cartografia atualizada à data da revisão mesmo. As 

Áreas com Especial Interesse para a Conservação da Natureza e Biodiversidade na foz 

do rio Lima devem restringir-se ao espelho de água (excluir os molhes), integrar a faixa 



terrestre entre o estuário e a estrada de acesso ao parque de estacionamento do 

Cabedelo. Deve ainda ser removida a área afeta ao Minhotel e a montante do 

arruamento paralelo à linha de costa de acesso ao Luziamar até ao inicio do Parque de 

Campismo da Orbitur.  

1.2. Verifica-se que estão agora incluídas em área de leito, áreas predominantemente 

artificializadas, o que contribui para tornar a proposta de Modelo Territorial incongruente, dado 

sobre estas áreas não incidir qualquer norma especifica e neste caso estarem mais expostas à 

ação do mar. Esta incongruência estende-se e compromete todos os Instrumentos de Gestão 

Territorial sobre os quais impenda a necessidade de transcrição destas normas e delimitações. 

1.3. Foi delimitada margem do leito das águas de mar, passando esta a abranger zonas até à data 

não identificadas como tal e a incluir espaços públicos, passeios, ciclovias e vias de circulação 

rodoviária, terrenos e edificações até agora considerados de domínio privado. 

1.4. Não se afigura a classificação como margem de áreas previamente incluídas nas áreas de 

administração portuária como compatíveis com a realidade subjacente em especial no que 

respeita a zonas com uso urbano consolidado e com as necessidades que tal condição acarreta 

em especial no que concerne aos seguintes locais:  

1.4.1. Pólo Industrial da Praia Norte; 

1.4.2. Estaleiros Navais; 

 1.4.3. Doca de Viana do Castelo; 

1.4.4.  Zona marginal ao rio Lima compreendida na margem norte entre o forte de S. 

Tiago da Barra e o limite nascente do POC-CE;  

1.4.5. Na margem sul entre o mesmo limite e a praia do Aquário. 

1.5. A delimitação da margem na sua presente configuração:  

 Não levou em consideração as delimitações de domínio hídrico já efetuadas. 

Põe em causa a segurança jurídica de todos os atos realizados nas áreas consolidadas 

agora delimitadas; 

 A interdição entre outras de “beneficiação de vias de comunicação ou de acessos viários 

e estacionamento existentes” constante da norma especifica NE 20 coloca em causa os 

investimentos públicos realizados nos espaços públicos das áreas urbanas consolidadas 

nomeadamente vias espaços de lazer. 

A necessidade, decorrente da lei que a integração em margem acarreta, de provar a 

propriedade particular ou comum anterior 31 de dezembro de 1864 coloca em causa os 

investimentos públicos e privados em aquisição e edificação levados a cabo nas áreas 

somente agora delimitadas, designadamente aquelas que foram previstas nos planos de 

pormenor para o Centro Histórico, (publicado através da declaração nº248/2002 na IIª 

série do D.R. n.º 183 de 9 de Agosto) e Frente Ribeirinha e Campo da Agonia (publicado  

no D.R. 262 serie I-B de 13 de novembro através de resolução de conselho de ministros 

134/2002), e levados a cabo através do Programa Pólis e com consequências ao nível da 

propostas de consolidação da frente ribeirinha poente do centro histórico contidas 

naqueles instrumentos. 



1.6. Face a esta delimitação importa considerar: 

Quais os procedimentos a adotar perante operações sujeitas a controle prévio nestas 

áreas nomeadamente no que respeita a determinação da legitimidade para realização 

da operação?   

Qual a validade dos atos já praticados até ao momento? 

Sobre quem recai ónus da não delimitação anterior das referidas áreas e eventuais 

indemnizações?   

1.7. Verifica-se em consequência da delimitação constante da proposta de Modelo Territorial a 

existência de número significativo de edificações situadas no interior do limite do leito de águas 

do mar, nomeadamente de apoio a estaleiros de construção naval, instalações portuárias 

equipamentos, de segurança pública, de apoio a desporto náuticos, edifícios de apoio à pesca e 

afetos a atividade industrial, previstas no Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha e Campo da 

Agonia (aprovado por Resolução de Conselho de ministros nº 134/2002 publicada no Diário da 

Republica nº 262 série I-B de 13 de Novembro e alterado em 25 de fevereiro de 2011 por 

deliberação da Assembleia Municipal de Viana do Castelo e publicada através do aviso nº 

7644/2011 de 25 de março de 2011) e ainda novas edificações ainda por executar. 

1.8. Mantém-se os anteriores desajustes entre as áreas predominantemente artificializadas e o 

cadastro no Cabedelo. 

1.9. Quais as consequências de retirada de Área Predominantemente Edificada e englobadas 

em faixa de proteção costeira de áreas classificadas como espaço urbano em PMOT: 

1.9.1. Em Castelo do Neiva as frentes edificadas a sul do campo de futebol (integrando 

loteamento de Sendim de Baixo); 

1.9.2. Na frente urbana da Amorosa Velha. 

1.10. No município de Viana do Castelo o POC abrange áreas florestais consideráveis e 

importantes no âmbito da continuidade e interdependência dos sistemas biofísicos costeiros e 

os respetivos mosaicos de habitats, destacando-se, entre outros, a Carrasqueira/Medorro 

(Afife), Montedor/Gândara (Carreço), Fial/Maganhão (Areosa), Cabedelo (Darque), 

Rodanho/Corgas (Vila Nova de Anha), Amorosa (Chafé) e Ladeira (Castelo de Neiva). Apesar da 

legislação florestal vigente, a singularidade destas manchas florestais no Noroeste Ibérico, 

assim como a sua integração na Rede Natura impõem uma disciplina regulamentar específica. 

Recordamos um parecer anterior emitido, no qual referimos que para a floresta autóctone e 

em toda a área do POOC devem evitar-se os cortes rasos e que a instalação de novos 

povoamentos florestais deveria recorrer sempre a espécies autóctones. 

1.11. Ao longo da orla costeira vianense, no termo de algumas linhas de água, existem 

pequenas zonas húmidas (rio de Cabanas - Afife, rio do Bico – Afife, rio do Fial – Areosa e ribeira 

do Rodanho (Vila Nova de Anha), cuja demarcação consideramos importante no âmbito da 

gestão da orla costeira vianense. 

1.12. Parece-nos também pertinente a inclusão dos geossítios classificados como áreas 

protegidas de âmbito local na tipologia de Monumentos Naturais Locais publicados na 2ª série 

do Diário da República nº 67 de 6 de abril de 2016 através do aviso 4658/2016 e 2ª série do 

Diário da República nº 18 de 25 de janeiro de 2018 através do aviso 1212/2018 na área em 

apreço. 



1.13. Em Afife a Área Critica (AC04) face à evolução da orla costeira, após a construção do 

Portinho de Vila Praia de Âncora e dos temporais de 2014 deve ser prolongada para norte cerca 

de 400 m até à Carrasqueira. Recorda-se que existe um processo erosivo intenso no segmento 

costeiro que se pretende que seja incluído na área critica. Sugere-se o alargamento da área 

crítica (AC04) para sul até ao enraizamento do cabedelo do rio de Afife no chamado Praial, ou a 

constituição de uma nova Área Critica entre Celeiro (200 metros a norte da praia de Afife) e o 

Praial. Relembra-se que esta área encontra-se em profunda transformação desde 17 de 

fevereiro de 2011, após a rotura do Cabedelo do Rio de Afife. 

A área de concessão de praia prevista no Plano de Intervenção na praia da Ínsua, deverá ser 

reavaliada e eventualmente deslocada para sul tendo em consideração o histórico de acidentes 

face às correntes na área em causa. 

1.14 Em Carreço a Área Critica (AC05) deve ser estendida cerca de 150 metros para Norte até 

Fornelos, face aos processos erosivos em curso. 

1.15. Em Vila Nova de Anha a Área Critica AC09 localiza-se no segmento, entre a foz do 

Rodanho e a Amorosa e deve ser designada por Rodanho-Amorosa e não como Cabedelo-

Luziamar. Considerando a continuidade e interdependência dos sistemas biofísicos costeiros e 

hídricos, a Área com Especial Interesse para a Conservação da Natureza e Biodiversidade deve 

abranger a parte terminal da Bacia do Rodanho. 

1.16. Em Chafé o aglomerado urbano da Amorosa deve ser removido da Área com Especial 

Interesse para a Conservação da Natureza e Biodiversidade e incluída a área a sul até à estrada 

de acesso à Amorosa. O segmento costeiro entre a ribeira da Amorosa e a ribeira do Lordelo 

(Burro dos Polvos) deve ser incluído na Área com Especial Interesse para a Conservação da 

Natureza e Biodiversidade 

A Área Critica AC10 tendo em consideração os processos erosivos deve ser estendida para sul 

até à ribeira de Lordelo (Burro dos Polvos). 

1.17. Em Castelo de Neiva o aglomerado urbano de Pedra Alta deve ser removido da Área com 

Especial Interesse para a Conservação da Natureza e Biodiversidade e incluída a área a sul do 

aglomerado, na Ladeira até à foz do rio Neiva.  

 

2. Planos de Intervenção em praia 

2.1 Não existe identidade entre as representações em carta e em legenda no que respeita às 

zonas de galgamento oceânico e inundação costeira. 

2.3.  A zona de banhos agora prevista na Praia do Camarido não contempla apoio de praia. 

2.4. Praia Norte: Acesso de veículos a construir ao areal aparece como proposto; aparece por 

lapso a classificação de praia tipo II vertida no modelo territorial e plano de intervenção na 

praia.  

 

3. Diretivas 

NG 5: Não aparece apropriada que a reavaliação de áreas criticas com base em estudos de 

especialidade de natureza e rigor técnico e cientifico seja cometida aos municípios. 



NG 7 alínea J) Tipificação nos Planos Municipais mecanismos de atuação em caso de ocorrência 

de catástrofes e acidentes. Quais planos municipais? Não se vislumbra qualquer beneficio da 

sua inclusão em planos de ordenamento uma vez que esta pela sua natureza estrutural prazos 

de vigência e reduzida frequência de atualização não tem perfil para conter informação deste 

tipo. 

NG 15 Não é possível concordar com a possibilidade de exploração de petróleo na zona 

marítima de proteção do POC-CE (decorrente do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo). 

Dada a reduzida largura destas faixas entre 3 e 4km a partir da linha de costa, a exploração de 

petróleo não pode deixar de impacto visual assinalável e colocar em risco no caso de acidente 

e/ou avaria a envolvente nomeadamente ecossistemas e atividades económicas associadas ao 

litoral. 

NE 23 Levanta duvidas a inimputabilidade da administração relativamente aos atos de 

licenciamento levados a cabo nas faixas de salvaguarda. 

4. Regulamento de Gestão de Praias 

Continua a levantar duvidas por falta de clareza de terminologia e apuramentos quais as áreas 

de construção permitidas, quer no quadro quer nas normas de gestão de praias, para os apoios 

e equipamentos de apoio à praia. 

 

5. Programa de Execução e Financiamento 

4.1. Entende-se que ações previstas sem promotor identificado não deverão ser levadas a cabo 

pela Câmara Municipal. 

4.2. Não é claro, dado não constar da legenda do modelo territorial quais são as áreas referidas 

no indicador 5.2.1 como faixas de risco. 

4.3. Parece problemática a recolha de dados relativamente a população e alojamento com 

periocidade anual, dado estes não serem disponibilizados pelo INE, fora dos censos decenais. 

6. Relação com Planos Municipais de Ordenamento do Território 

Deverá ser explicitado claramente qual o conteúdo do programa de Ordenamento da Orla 

Costeira que deverá ser transcrito para os Planos Municipais de Ordenamento do Território. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE – POC – C-E – (27-04-2018) 

APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA CAMINHA-ESPINHO 

 

Introdução 

As propostas referentes ao Programa da Orla Costeira Caminha-Espinho, disponibilizadas pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, referenciadas ao mês de março de 2018, estão organizadas nos 

relatórios: Diretivas, Modelo Territorial, Relatório do Programa, com quatro anexos, Programa de 

Execução e Plano de Financiamento e Relatório Ambiental e Resumo Não Técnico,  

Será de transmitir alguns comentários, relevando-se, no entanto, que se desconhecem os 

procedimentos de desenvolvimento dos trabalhos após a conclusão da sistematização anteriormente 

efetuada no contexto dos estudos de caraterização e diagnóstico, cujos relatórios datam de outubro 

de 2015, e que o prazo para a apreciação e elaboração de comentários relativamente a estas 

propostas é reduzido tendo em consideração o volume de informação a avaliar e a necessidade de 

compatibilização com outras tarefas atribuídas aos serviços. 

1 - Diretivas 

No que se reporta a este documento, afigura-se que no respeitante ao conteúdo do Capítulo 1 

Introdução – contendo o Enquadramento Legal, Conteúdo Documental, Âmbito Territorial e 

Caraterização da Área de Intervenção – nada de relevante haverá a realçar, sendo, no entanto, de 

referir que a designação da Paisagem Protegida existente em Vila do Conde é Paisagem Protegida 

Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo, não constituído unidades 

autónomas como se poderá depreender da redação constante (pág. 15) da Caraterização da Área de 

Intervenção,  

Relativamente ao segundo capítulo, intitulado Princípios, Visão e Objetivos, integrando subtemas 

correspondentes a essas designações, afigura-se que se manterão os comentários gerais 

anteriormente comunicados em documento relativo à apreciação do relatório da 1.ª fase, 

considerando-se pertinentes e adequadas a conceção dos princípios e a formulação preconizada para 

as perspetivas de estruturação e estratégia de intervenção no litoral, relevando-se, ainda, que os 

óbices na altura expressos relativamente a conceções, designadamente de traçados com incidências 

espaciais, com formalizações normativas rígidas e desenquadradas dos princípios assumidos, estão 

significativamente minorados, permitindo prever a capacidade de adoção de metodologias e 

procedimentos de gestão mais flexíveis e eficazes para adequada concretização dos objetivos 

pretendidos. 
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No que se refere ao capítulo 3 – Modelo Territorial, constante no volume relativo às Diretivas, e 

que integra os subtemas relativos a Estrutura do Modelo Territorial e Componentes do Modelo 

Territorial – considera-se que nada haverá a salientar no que se reporta à respetiva estrutura, 

designadamente na divisão em “Zona Marítima de Proteção” e “Zona Terrestre de Proteção” e a 

respetiva subdivisão em componentes fundamentais e complementares, No entanto, afigura-se que 

a terminologia usada, nomeadamente pela repetição de designações de “Faixas de Proteção” para a 

Zona Marítima e para a Zona Terrestre, dificulta a legibilidade dos documentos e contribui para 

algumas dificuldades de sistematização.  

Considera-se, igualmente, conveniente a sistematização da previsão das “Faixas de Salvaguarda” 

dos riscos costeiros, compreendendo a erosão costeira e o galgamento e inundação costeira, 

integrados na componente fundamental (“Zona de Proteção Costeira”) da “Zona Terrestre de 

Proteção”, e a previsão de delimitação de “Áreas Criticas”, nos termos conceptuais adotados. No 

entanto, relativamente às “Faixa de salvaguarda à erosão costeira” e “Faixa de salvaguarda ao 

galgamento e inundação costeira”, cuja caraterização e delimitação se pressupõe terem obedecido a 

critérios científicos e técnicos específicos, crê-se não serem suscetíveis de formulação de 

observações concretas no âmbito desta apreciação, sem prejuízo da formulação de comentários 

relativamente às correspondentes normas específicas. Considerações análogas serão de se formular 

relativamente às “Áreas críticas”, sendo, no entanto, de ressalvar que, pela experiência adquirida, 

haveria que se proceder a alguns ajustamentos nas delimitações indicadas e, eventualmente, 

considerar outros locais da frente marítima não referenciados. 

Contudo, no que se refere à “Margem”, considera-se, independentemente do enquadramento 

legal adotado para a respetiva delimitação, e da respetiva metodologia de delineação, que deverão 

ser ponderadas as situações incidentes nas áreas urbanas consolidadas, nomeadamente na área da 

cidade, em que esta delimitação não atendeu ao consignado no Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira em vigor, e questionando práticas de gestão consensuais anteriormente adotadas. 

No referente à caraterização e tipificação das “Praias Marítimas”, atendendo ao enquadramento 

legal invocado, e no que concerne ao referido no relatório em análise, considera-se nada haver a 

referir. 

Relativamente à caraterização das diversas zonas consideradas na Componentes do Modelo 

Territorial considera-se, igualmente, não existirem objeções à respetiva conceptualização e 

sistematização. Será, no entanto, de referir que, conforme já acima salientado, a denominação da 

Paisagem Protegida existente no Município é “Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do 

Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo”, encontrando-se o nome incompleto na listagem das 

Áreas com Especial Interesse para a Conservação da Natureza e Biodiversidade  
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Em relação às subdivisões “Recursos Hídricos Superficiais”, “Ondas com Especial Valor para os 

Desportos de Deslize”, “Áreas Predominantemente Artificializadas”, “Áreas portuárias”, “Núcleos 

Piscatórios”, serão de relevar algumas observações imediatas relativas a diversas componentes, sem 

prejuízo de em análise mais aprofundada serem passíveis de novas anotações. Neste sentido, não 

são explicitados os critérios e metodologias adotados na consideração e delimitação de “Áreas 

predominantemente artificializadas”, sendo, contudo, manifesto a ausência de consideração pelas 

previsões do PDM em vigor. No que se refere às “Áreas Portuárias” não é esclarecido se a 

delimitação indicada na cartografia corresponde ao consignado em diplomas legais, designadamente 

no Decreto-Lei n.º 16/2014, de 3 de fevereiro, afigurando-se que não haverá consonância com o aí 

estabelecido, ou corresponderá a eventual proposta, ou previsão, de redelimitação da área de 

jurisdição portuária, conforme contemplado no referido diploma legal. Também não é explicitada a 

consideração de “Núcleos Piscatórios”, quer nos critérios de localização quer nos efeitos dessa 

caraterização. 

No que se refere aos aspetos normativos constantes no capítulo 4 - Normas, considera-se 

aceitável a estruturação prevista na “Organização do Quadro normativo” e a correspondente 

diferenciação de tipologia das Normas – Normas Gerais (NG), Normas Especificas (NE) e Normas de 

Gestão (NG) – e sendo pressuposto a obrigatoriedade de transposição para os instrumentos de 

gestão territorial de âmbito municipal das normas específicas com incidência territorial, será de se 

precaver os moldes de transposição das diversas componentes, quer especificamente 

normativas/regulamentares quer gráficas (ordenamento/condicionantes). 

Em relação às prescrições constantes nas Normas Gerais, quer com incidência nas atribuições e 

competências da autarquia quer as sujeitas a responsabilidades de outras entidades, considera-se 

que não haverá nada de significativo a referir, designadamente no que se reporta à previsão de se 

atender à localização e orientações de adaptação aos riscos costeiros nas “Áreas Críticas”, conforme 

estabelecido na NG 2, com as medidas de intervenção explicitadas na NG3. No entanto, considera-se 

que o estipulado na alínea a) da NG 13, ao referir que se deverá assegurar que não são criados novos 

perímetros urbanos ou a expansão dos existentes, de alguma forma contradiz o definido na NE 11, 

em que se refere que os limites das áreas estabelecidas no Modelo Territorial poderão ser aferidas 

no âmbito da sua transposição para o Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT). Neste 

sentido, propõe-se que na citada alínea da NG 13 se adote terminologia com menor assertividade, 

prevendo-se, por exemplo, substituir o termo “assegurar” pelo termo “ponderar”. 

Relativamente às normas específicas relativas à “Zona Marítima de Proteção” (Faixa de Proteção 

Costeira, Faixa de Proteção Complementar e Áreas Estratégicas para a Gestão Sedimentar) (NE 1 A 

NE 10) também se considera que nada haverá a objetar, relevando-se apenas a questão da 

terminologia usada, conforme acima já referido. 
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Apreciadas as Normas Específicas relativas à “Zona Terrestre de Proteção”, considera-se, no que 

se refere às Normas relativas à “Faixa de proteção costeira”, que as disposições gerais contempladas 

no conteúdo da NE 11 serão aceitáveis tendo em consideração que se perspetiva a adoção alguma 

flexibilidade no regime de transposição para os Planos Municipais de Ordenamento do Território. No 

entanto, sugere-se que, à semelhança do incluído no texto da NE 17, se introduza na NE 11 a 

referência à aplicação das regras de classificação do solo prevista no art.º 199.º do Decreto-Lei n.º 

80/29015, de 14 de maio. 

Relativamente à normativa apresentada aplicável às “Margens” (NE 18 – NE 20) considera-se, 

como acima mencionado relativamente à respetiva delimitação, que deverão ser acauteladas 

previsões para as áreas urbanas consolidadas, nomeadamente na área urbana da cidade, 

designadamente no que se refere à colmatação de espaços e à reconversão ou beneficiação do 

edificado. 

As Normas Específicas relativas às Faixas de Salvaguarda, à erosão costeira e ao galgamento e 

inundação costeira, designadamente as constantes nas NE 30 e NE 31, relativas ao Nível 1, e NE 32, 

relativa ao Nível 2, apresentam, nomeadamente as de Nível 1, limitações que, no caso de áreas 

urbanas consolidadas, constituirão dificuldades acrescidas nas ações de gestão urbanística, não se 

perspetivando nas previsões estratégicas do POC-CE quaisquer orientações relativas aos 

procedimentos de futura atuação para compatibilização entre as situações preexistentes e os 

objetivos estratégicos estabelecidos. 

As normas de gestão das praias, incluindo as subdivisões referentes a “Critérios para o Uso e 

Ocupação Sustentável das Praias”, “Normas a Observar na Gestão dos Acessos e das Áreas de 

Estacionamento” e “Normas a Observar na Gestão das Infraestruturas”, afigura-se que respeitarão 

essencialmente a áreas sob jurisdição da APA, I.P., ou da DOCAPESCA – PORTOS E LOTAS, SA, pelo 

que apenas será de realçar a necessidade de na sua concretização se conjugar as iniciativas a 

promover com competências e atribuições da Autarquia. No entanto, em sede de análise do relatório 

referente aos Planos de Praia, serão formulados observações que se afiguram pertinentes, 

nomeadamente tendo em atenção as ações anteriormente adotadas na gestão das praias, sobretudo 

na frente marítima da cidade, e oportunamente comunicadas 

Da análise das propostas apresentadas, no capítulo 5 - Sistema de Gestão Adaptativa, 

Monitorização e Avaliação – incluindo os subtemas Modelo de Governação e Sistemas de 

Monitorização e Avaliação – considera-se, genericamente, aceitável o respetivo conteúdo, 

afigurando-se, no entanto, que o conjunto de medidas e ações preconizadas exigirão um debate mais 

aprofundado entre as diversas entidades intervenientes, manifestamente incompatível com os 

prazos estabelecidos para a avaliação e resposta aos documentos disponibilizados. 
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2 - Relatório do Programa  

Prescinde-se de uma análise detalhada do teor do capítulo 1 – Enquadramento atendendo a que 

corresponde ao constante no relatório relativo a “Diretivas”, acima apreciado. 

No capítulo 2 – Modelo Estratégico, integrando os subtemas Quadro de Referência Estratégico, 

Princípios, Visão, e Objetivos Estratégicos, definem-se os objetivos e respetivo enquadramento no 

contexto do quadro nacional, especificando os princípios gerais orientadores da visão preconizada 

para a orla costeira e concretizando os objetivos estratégicos subjacentes à elaboração do POC-CE, 

afigurando-se que nada haverá a obstar ao respetivo teor e conteúdo. 

O capítulo 3 – Modelo Territorial deste relatório, inclui os subtemas Uma Mudança de Paradigma, 

Estrutura do Modelo Territorial, Componentes Fundamentais do Modelo Territorial e Componentes 

Complementares do Modelo Territorial, afigurando-se, igualmente, que nada de significativo haverá 

a salientar, considerando-se adequada o aumento da área de intervenção de 500 para 1000 metros 

no estuário do rio Ave, e ajustada a estratégia prevista para a adaptação aos riscos costeiros com o 

estabelecimento dos princípios de proteção, acomodação e recuo planeado. Relativamente ao 

subtema Componentes Fundamentais do Modelo Territorial, serão pertinentes as observações 

aplicáveis já formuladas no âmbito da apreciação do relatório Diretivas, designadamente relativas à 

“Margem” e ”Faixas de Salvaguarda”, relevando-se, no entanto, a identificação das “Áreas Criticas” 

considerando-se, não obstando ao reconhecimento que os riscos incidem sobre quase totalidade da 

faixa costeira, que seria de se ponderar que a faixa litoral na frente das Praias do Mestre e Olinda 

Norte, na cidade de Vila do Conde, e o tramo norte da Praia Mindelo sul, na frente para o 

estacionamento existente, em Mindelo, fossem abrangidas igualmente por Áreas Criticas, tendo em 

atenção a suscetibilidade que esses troços têm apresentado aos riscos decorrentes da erosão 

costeira. 

O que se refere ao subtema Componentes Complementares do Modelo Territorial, 

especificamente no incluído em Áreas com Especial Interesse para a Conservação da Natureza e 

Biodiversidade, apenas será de renovar a observação já formulada relativamente à denominação da 

Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo, cujo 

Regulamento Metropolitano foi publicado através do Aviso n.º 17821/2009, da Área Metropolitana 

do Porto, no Diário da República, 2.ª série, N.º 197, de 12 de Outubro de 2009, que também deverá 

ser corrigida na legenda da cartografia constante no Anexo 2 integrante deste relatório. 

Relativamente ao capítulo 4 – Sistema de Gestão, Monitorização e Avaliação, serão apropriadas as 

observações apresentadas em apreciação a capítulo idêntico do relatório Diretivas. 

Nos anexos integrantes deste relatório, para além da observação já referida relativa à 

denominação no Anexo 2 da Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva 

Ornitológica de Mindelo, presumindo-se adequadas as caraterizações das Áreas de Criticas relativas 



6 
 

às situações incidentes no Município de Vila do Conde constantes no Anexo 4. No entanto, será de 

relevar a situação da Área Crítica 34 – Praia da Congreira, nomeadamente vincando a importância de 

se intentar preservar o núcleo de edificações de caraterísticas especificas ainda existentes e que se 

integram na “Área de reabilitação urbana” (ARU) de Vila Chã, conforme delimitação aprovada pela 

Assembleia Municipal de Vila do Conde em 30 de junho de 2016. 

 

3 – Regulamento de Gestão das Praias Marítimas 

3.1 – QUESTÕES GERAIS 

a) Jurisdição – é indicada a jurisdição da Docapesca – Portos e Lotas S.A. entre o limite norte da 

marginal urbana da cidade de Vila do Conde e Azurara, sendo indicada a jurisdição da APA/ARH-N 

começando de Azurara para sul. No entanto, no Regulamento de Gestão das Praias Marítimas - 

RGPM, são especificadas algumas questões gerais sobre os Apoios de Praia, nas quais apenas são 

referidas que necessitam da prévia autorização expressa da APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

(exemplo: artigo 35º - Implantação e Características das Construções Amovíveis, Ligeiras e Fixas, 

artigo 38º - Publicidade e Informação). Tal poderá ser um conflito entre a jurisdição da Docapesca – 

Portos e Lotas S.A. e a necessidade de consulta prévia à APA/ARH-N. 

b) Acresce ainda ao descrito, que o RGPM refere que são permitidas alterações aos Apoios e 

esplanadas desde que “previamente autorizados pela Agência Portuguesa do Ambiente” (exemplo: a 

colocação de “delimitação lateral das esplanadas” -  artigo 35º, ou sistemas de sombreamento – 

artigo 36º, ou Publicidade e Informação - artigo 38º). No entanto, alerta-se para que as Autarquias 

deverão sempre pronunciar-se quanto a todos os aspetos físicos e arquitetónicos das construções 

em causa.  

c) No que diz respeito à implantação de cada Apoio de Praia, entende-se que a sua localização 

deverá ser flexível em relação à legenda indicada nos Planos de Intervenção nas Praias Marítimas. 

Assim, considera-se que a implantação de cada Apoio de Praia, dentro da praia onde se insere, 

deverá ser decidida com o levantamento topográfico do local, na altura da sua construção, e não de 

forma rígida seguindo a localização exata imposta no PIP, de forma a adequar a implantação do 

mesmo à topografia do local, à altura da sua construção. Um exemplo disso, o Apoio de Praia Simples 

proposto para a Praia de Moreiró, que deverá ser relocalizado alguns metros para norte da 

localização indicada na legenda do PIP 40. 

 

3.2 – PLANOS DE PRAIA 

Plano de Praia 34 - Marginal Urbana Norte da Cidade 

i) Solicitam-se esclarecimentos quanto à indicação de previsão de intervenção como “acessos 

viários de emergência/veículos motorizados autorizados” designadamente na concessão ZAB 03, 
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afigurando-se que esse acesso já será possível atualmente através de rampa existente. No entanto, 

esta situação deverá ser analisada conjugando-se com a possível instalação desportiva provisória 

promovida pela autarquia na época de veraneio e com a possível delimitação das áreas 

concessionadas, conforme sugerido pela Associação de Concessionários de Praia, de forma a diminuir 

as implicações nessas áreas. 

ii) O restaurante Caximar encontra-se no local onde atualmente se situa há mais de trinta anos, 

constituindo um marco na memória e vivência dos habitantes de Vila do Conde e dos que visitam a 

cidade nomeadamente na época de veraneio. Neste sentido, para além das memórias subjacentes a 

essa existência, considera-se que deverão ser ponderadas as medidas preconizadas tendo em 

atenção as situações de proteção e de segurança da estrutura em face da estratégia de ordenamento 

da orla costeira, das dinâmicas de erosão marinha e de galgamento oceânico que se verifiquem neste 

troço do litoral e da correlativa vulnerabilidade aos riscos. 

Plano de Praia 35 – Marginal Urbana Sul da Cidade  

i) Não se encontra representada a concessão da Praia “Olinda Norte”. Entende-se que a praia 

“Olinda Norte” apresenta condições para manter a concessão até agora existente, pelo que a 

Autarquia considera que a mesma deverá continuar a existir, embora sem previsão de instalação de 

Apoio de Praia Simples. 

ii) Solicitam-se esclarecimentos quanto à indicação de previsão de intervenção como “acessos 

viários de emergência/veículos motorizados autorizados” designadamente na concessão ZAB 01, 

afigurando-se que esse acesso já será possível atualmente através de rampa existente 

iii) É proposto, no PIP, como “A demolir/ remover” o bar “Aloha”, e é proposto, no seu local, um 

“Apoio de Praia à Prática Desportiva – APPD”.  

A Autarquia não concorda com esta proposta de demolição. É de salientar ainda o facto de ser 

proposto um APPD que, na realidade, já existe acoplado ao mesmo edifício do bar “Aloha” (escola de 

surf). Acresce ao descrito que, arquitetonicamente, o bar “Aloha” está perfeitamente integrado no 

local. 

Plano de Praia 36  - Azurara 

i) É proposto, no PIP, como a “A demolir/ remover” o Apoio de Praia licenciado na Praia de 

Azurara (designado por bar “SETE”), assim como é proposta a demolição de uma outra construção 

existente a sul. 

A Autarquia não concorda com a previsão de demolição do edifício na praia de Azurara, 

correspondente ao Apoio de Praia Completo (APC) designado “Sete” dado que desenvolve uma ação 

fundamental na vigilância e segurança desta praia que é muito frequentada e onde o agueiro tem 

causado vítimas de afogamento. Este número poderia ser muito superior, não fossem os muitos 

salvamentos de vidas humanas, fruto da ação do Concessionário do “Sete” e dos nadadores 
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salvadores que ali atuam e cuja presença é também assegurada por este apoio de praia. A demolição 

deste APC aumentará os riscos para os muitos utilizadores e turistas desta praia. 

Assim, considera-se que a proposta de demolição do APC com designação de “Sete” poderá 

comprometer a segurança desta área de lazer, em virtude, da mesma deixar de ficar assegurada, 

sendo esta praia muito concorrida durante toda a época balnear pelo que a Autarquia propõe a sua 

não demolição. 

ii) Alerta-se para que o “acesso viário de emergência/veículos motorizados autorizados” proposto 

pelo PIP na praia de Azurara não deverá ser realizado no local indicado, já que poderá por em causa a 

manutenção do cordão dunar aí existente. Sugere-se que o acesso viário seja realizado após o 

término da Rua das Salinas para norte, circundando o antigo Posto da Guarda Fiscal. 

Plano de Praia 37  - Árvore 

i) É proposta a instalação de um “Apoio de Praia à Prática Desportiva – APPD” na zona norte da 

via marginal da praia de Árvore. Entende-se que esta zona não apresenta espaço de areal suficiente 

para qualquer tipo de instalação, sendo uma praia com grave risco de erosão. Assim, propõe-se 

reequacionar esta proposta de instalação de novo APPD neste local, ou então relocalizá-lo para a 

praia de Azurara. 

Plano de Praia 38  - Mindelo 

i) Alerta-se para que o “acesso viário de emergência/veículos motorizados autorizados” proposto 

pelo PIP na praia Mindelo Sul não deverá ser realizado no local indicado, já que poderá por em causa 

a manutenção do cordão dunar aí existente. Alerta-se ainda para que existe já um possível acesso de 

emergência, mais a norte, na localização onde agora se encontra o Apoio de Praia Simples, com 

acesso viário no limite poente da Rua da Gafa. 

Plano de Praia 39  - Pinhal dos Elétricos 

i) Será necessário esclarecer o grafismo referente à previsão de intervenção dado que não é 

percetível a intervenção preconizada. Neste sentido, relativamente ao edifício existente do “Ruben 

Dunas”, deverão ser ponderadas as medidas a preconizar tendo em atenção as situações de proteção 

e de segurança da estrutura em face da estratégia de ordenamento da orla costeira, das dinâmicas 

de erosão marinha e de galgamento oceânico que se verifiquem neste troço do litoral e da 

correlativa vulnerabilidade aos riscos.  

Plano de Praia 39  - Praia da Terra Nova e Praia da Congreira 

i) É proposta a implantação de um novo Apoio de Praia Simples – APS, a norte da Praia da 

Congreira.  

Entende-se que esta zona não apresentava espaço de areal suficiente para este tipo de instalação 

onde se encontrava sendo uma praia em risco de erosão. Assim, considera-se que será de ponderar a 

localização do APS neste local mais para norte e nascente, de forma a preservar a área de areal. 
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Plano de Praia 40  - Praia de Vila Chã  e Praia de Moreiró  

i) É proposta como “Área a Requalificar” toda a zona afeta à marginal da Praia do Pucinho. Será 

necessário esclarecer o grafismo referente à previsão de intervenção dado que não é percetível a 

intervenção preconizada. Neste sentido, relativamente aos edifícios existentes deverão ser 

ponderadas as medidas a preconizar tendo em atenção as situações de proteção e de segurança das 

estruturas em face da estratégia de ordenamento da orla costeira, das dinâmicas, entendendo-se 

que será de manter as construções tradicionais de utilização piscatória existentes no areal, face à sua 

qualidade arquitetónica vernacular, característica da zona. 

ii) É proposta uma área de ”Estacionamento – Local preferencial de Implantação” na zona norte 

da Rua de São Paio. Entende-se que este local, pelas suas características marcadamente rurais, pela 

qualidade arquitetónica e arqueológica dos seus muros de pedra, deverá preservar esses mesmos 

limites e imagem, devendo ser reequacionada a realização de um parque de estacionamento a norte, 

preservando os muros existentes. 

iii) Entende-se que a localização exata do Apoio de Praia Simples na Praia de Moreiró não deverá 

ser rígida em relação à legenda do Plano de Intervenção nas Praias Marítimas, mas sim adaptada às 

cotas e aos passadiços de madeira já existentes no local, devendo a implantação sugerida no PIP ser 

meramente indicativa. 

iv) Não se encontra indicado o Equipamento com funções de Apoio à Praia - EAP, existente no 

Castro de São Paio, nem o Equipamento - E existente, a ele acoplado, com funções de Centro 

Interpretativo e Museológico do Castro de São Paio. 

 

4 – Programa de Execução e Plano de Financiamento 

1. Consideramos que a ação - A1.39 Dragagens de manutenção - Porto de Vila do Conde, neste 

momento apenas prevista entre 2018 e 2020, deverá ser prolongada por todo o período de vigência 

do Plano, em virtude da dinâmica costeira local, importando receber anualmente ações de 

manutenção - desassoreamento da zona portuária, que assegure o acesso das embarcações em 

segurança - e a manutenção da qualidade ambiental do estuário do Ave e ribeira da Varziela. 

2. Consideramos que a ação - A1.101 “Reabilitação da estrutura de defesa aderente na Praia do 

Mindelo” (prevista para 2021) deverá ser antecipada para 2019, dado que a mesma, apesar de 

recente, se encontra já com sinais de alguma deterioração, e que importa reparar assim que possível, 

minimizando custos futuros. 

3. Consideramos que a ação - A2.22 “Eliminação de plantas exóticas invasoras – PPRLVCROM” 

deveria ter um período de execução de pelo menos 5 anos, uma vez que muitas das espécies exóticas 

invasoras não poderão ser retiradas em simultâneo, pois, fruto da elevada dinâmica local e ventos, as 

areias dunares ficariam expostas aos agentes, promovendo a sua desagregação. Deste modo 
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deveriam ser retiradas por parcelas, permitindo assim ocorrer uma substituição natural por espécies 

autóctones, acompanhada por especialistas que assegurem o equilíbrio ecológico, bem como a 

minimização de outros eventuais impactes.  

4. Para minimização dos efeitos negativos do pisoteio dunar, assim como dos avanços de viaturas 

motorizadas, e em completamento do sistema de passadiços já existente, consideramos que deveria 

ser introduzido no atual documento a “Implantação de um percurso pedonal em estruturas 

sobrelevadas na zona terminal da Praia de Árvore entre o Parque de Campismo e a zona do estuário 

do Ave, completando o percurso longitudinal em toda a frente marítima do concelho.” 

5. Ao nível das ações de requalificação, consideramos que deveriam ser introduzidas no atual 

documento quatro novas, nomeadamente: “Ação de requalificação do estuário do rio Ave e suas 

margens; Ação de requalificação de estuários e linhas de água costeiras – Ribeira de Varziela, Ação de 

requalificação de estuários e linhas de água costeiras – Ribeira de Silvares e Ação de requalificação 

de estuários e linhas de água costeiras – Ribeira de Vila Chã.” 

6. Consideramos que deveria, ainda, ser introduzida no atual documento a “Ação de 

Requalificação ambiental do estuário do Rio Onda - margem norte do Rio Onda” 

7. No que respeita à “Qualificação das infraestruturas e equipamentos de apoio à atividade 

piscatória”, consideramos que, pela sua representatividade, deveria ser introduzida, a “Lota do 

Núcleo Piscatório de Vila Chã”. 

8. Refere-se ainda que a ação A1.101 “Reabilitação da estrutura de defesa aderente na Praia do 

Mindelo” não aparece no quadro do Capítulo 5 – Caracterização das ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA DIRETIVAS

NG4

NG 4. A Administração deverá aprofundar o conhecimento relativo às dinâmicas em curso na orla costeira, com particular incidência nas Áreas Criticas identificadas como áreas sujeitas a estudo. Nestas áreas deverão ser desenvolvidos estudos de especialidade, de natureza e rigor técnico e científico, em conformidade 

com a respetiva problemática local, devendo ser prioritários, designadamente:

d) A influência da cunha salina, os seus impactos na área e na prática agrícola e as medidas mitigadoras para a resolução do problema – Areosa (AC06);

e) Os riscos para as construções existentes e as ações mais adequadas a implementar – Praia de Ofir Norte (AC19).

Faltam as alíneas a, b e c.

NG 9

NG 9. A Administração, designadamente no âmbito do planeamento e do ordenamento do território, quanto ao uso e ocupação da Margem, deve:

b) Promover a valorização das áreas mais sensíveis do ponto de vista ambiental e paisagístico, contemplando a introdução de espécies edafoclimaticamente adaptadas e a renaturalização de áreas degradadas;

c) Privilegiar o desenvolvimento de atividades de recreio, lazer e desporto, compatíveis com as funções dos ecossistemas abrangidos;

d) Assegurar o livre acesso às águas, não podendo os usos, ocupações e construções impedir o exercício desse direito de acesso;

e) Assegurar o ordenamento dos acessos pedonais e a contenção da acessibilidade de veículos;

f) Assegurar que as infraestruturas, as áreas de lazer equipadas e as intervenções de requalificação que abranjam a Margem são adequadas às vulnerabilidades atuais e futuras e às implicações dos riscos de erosão costeira e de galgamento oceânico;

g) Promover a utilização das margens com vista à conservação, potenciação e desenvolvimento da mobilidade e dos demais fluxos, numa perspetiva de reforço da conectividade.

d) Assegurar o livre acesso às águas, não podendo os usos, ocupações e construções impedir o exercício desse direito de acesso;

Lei da água. Para maior concisão,  não é necessário mencionar o que outras leis já referem.

NG 13

NG 13.A Administração, designadamente no âmbito do planeamento e ordenamento das áreas urbanas, deve:

a) Assegurar que não são criados novos perímetros urbanos ou a expansão dos existentes;

b) Assegurar que o planeamento dos aglomerados urbanos costeiros considera os cenários climáticos de médio e longo prazo respondendo não só às necessidades do presente, como aos desafios e ameaças futuras, não permitindo o agravamento da exposição aos riscos;

c) Nas frentes urbanas mais vulneráveis, com prioridade para as que se encontram delimitada como Áreas Críticas no Modelo Territorial, deverão ser desenvolvidas medidas integradas de adaptação que otimizem os três níveis de intervenção da política de adaptação (defesa costeira, acomodação e relocalização);

d) Desenvolver intervenções prioritárias de retirada e renaturalização das áreas edificadas abrangidas por Faixa de Salvaguarda que revelam maior perigosidade, nomeadamente as situações correspondentes a Áreas Críticas identificadas no Modelo Territorial;

e) Quantificar custos para a solução da retirada de edificado em zonas de elevado risco tendo em vista uma atuação de recuo planeada quando, do ponto de vista ambiental, económico e social, não houver alternativas viáveis e sustentáveis baseadas na proteção e acomodação ou na sequência de episódios extremos 

que aconselhem tal atitude;

f) Integrar o princípio de precaução no planeamento urbanístico, afastando, tanto quanto possível, as edificações da linha de costa e das áreas sujeitas a galgamentos e inundações, evitando a densificação urbana na orla costeira de forma a reduzir a exposição aos riscos;

g) Desenvolver soluções urbanísticas mais resilientes aos galgamentos oceânicos e inundações, através de soluções adaptadas a situações climáticas extremas, nomeadamente:

i. Condicionar usos abaixo da cota de galgamentos e inundação oceânica;

ii. Privilegiar usos sazonais e estruturas amovíveis;

iii. Reabilitar estruturas e adotar soluções construtivas que sejam mais resilientes à ação das águas;

iv. Planear os espaços públicos como espaços multifuncionais que minimizem situações críticas retendo ou encaminhando as águas ou ajudando a dissipação da sua energia;

v. Promover o redimensionamento de infraestruturas.

h) Promover a redução do uso e ocupação de zonas vulneráveis deslocando progressivamente as construções e estruturas existentes para localizações fora das Faixas de Salvaguarda, através da criação de mecanismos de perequação ou permuta de terrenos em Faixas de Salvaguarda por outros localizados fora destas;

i) Proceder à monitorização regular dos usos e atividades nas Faixas de Salvaguarda com o objetivo de suportar análises custo-benefício que permitam fundamentar futuras estratégias de adaptação, incluindo a relocalização;

j) Restringir as superfícies impermeabilizadas ao mínimo indispensável, de modo a permitir a infiltração máxima das águas;

k) Promover a conversão das áreas livres, sem uso específico, no interior dos perímetros urbanos, em espaços verdes e de desafogo, utilizando vegetação selecionada entre espécies características da orla costeira;

l) Assegurar a definição de uma rede de corredores ecológicos com ramificações no tecido urbano, através da afetação das áreas contíguas à rede hidrográfica à rede de espaços verdes de utilização coletiva;

m) Promover a recuperação das áreas urbanas degradadas e a qualificação urbanística e ambiental dos aglomerados costeiros, evitando a ocupação extensiva do solo, e conservando e valorizando os valores patrimoniais e históricos através da sua manutenção e reabilitação;

n) Promover a integração das novas edificações na paisagem, respeitando o caráter das construções existentes e a identidade arquitetónica e cultural dos aglomerados costeiros.

l) Assegurar a definição de uma rede de corredores ecológicos com ramificações no tecido urbano, através da afetação das áreas contíguas à rede hidrográfica à rede de espaços verdes de utilização coletiva;

k) Promover a conversão das áreas livres, sem uso específico, no interior dos perímetros urbanos, em espaços verdes e de desafogo, utilizando vegetação selecionada entre espécies características da orla costeira;

Hipótese a equacionar na definição da estrutura ecológica municipal e a ponderar face aos avultado investimento municipal na aquisição desses espaços.

NE 3

NE 3. Na Faixa de Proteção Costeira (ZMP), são permitidas as seguintes ações e atividades, mediante autorização das entidades legalmente competentes:

a) As instalações balneares e marítimas previstas em Plano de Intervenção na Praia e que cumpram o definido nas Normas de Gestão das Praias Marítimas;

b) As infraestruturas portuárias;

c) As infraestruturas e instalações diretamente associadas a Núcleos Piscatórios;

d) A extração, mobilização ou deposição de sedimentos visando a proteção costeira e o reforço de sistemas dunares;

e) A restauração ecológica de dunas, desde que se verifique:

vi. Proteção do seu equilíbrio biofísico, recorrendo-se, quando necessário, à instalação de vedações que impeçam o acesso de veículos, pessoas ou animais;

vii. Reposição do perfil de equilíbrio, sempre que o mesmo tenha sido alterado pela realização de obras;

viii. Consolidação, através de ações de retenção das areias, recorrendo a sistemas artificiais ou à plantação de espécies adequadas.

f) As obras de proteção costeira;

g) As ações de reabilitação dos ecossistemas costeiros;

h) A monitorização dos processos de evolução dos sistemas costeiros;

i) A investigação científica aplicada à conservação da natureza e à gestão dos recursos vivos marinhos;

j) A manutenção ou recuperação de populações de espécies exploradas comercialmente com estatuto desfavorável;

k) A criação de áreas marinhas interditas a atividades de pesca, apanha ou extração;

l) A pesca e apanha de bivalves, crustáceos, moluscos e algas;

m) Atividades subaquáticas, nomeadamente as dirigidas para o ecoturismo subaquático;

n) Atividades desportivas náuticas e marítimo turísticas;

o) A instalação de exutores submarinos, incluindo emissários para descarga de águas residuais tratadas e para abastecimento de combustível, de condutas para abastecimento e de infraestruturas associadas a comunicações;

p) As infraestruturas de captação e adução de água para fins medicinais e de bem-estar como termalismo, dermocosmética e talassoterapia;

q) As infraestruturas indispensáveis à operacionalização e viabilização de usos e atividades temporárias e permanentes no espaço marítimo nacional.

l) A pesca e apanha de bivalves, crustáceos, moluscos e algas;

Matosinhos tem alguma tradição de utilização de algas marinhas (sargaço) para uso na fertilização dos campos de cultivo. Esta alínea interdita também a sua recolha no areal?

NE7 NE 7. Na Faixa de proteção complementar (ZMP), só são permitidas as ações e atividades previstas nos instrumentos de ordenamento do espaço marítimo nacional. Fora do limite administrativo do concelho

NE8 NE 8. Nas Áreas Estratégicas para a Gestão Sedimentar, são condicionados todos os usos e atividades que impliquem permanência de infraestruturas, flutuantes ou na coluna de água, cuja existência prejudique eventuais operações de dragagem para alimentação de praias. Fora do limite administrativo do concelho

NE9 NE 9. Nas licenças emitidas para os usos e atividades que venham a ser licenciados nas Áreas Estratégicas para a Gestão Sedimentar, deve ficar expresso na respetiva licença que a atividade pode ser suspensa (temporariamente) e que a estrutura pode ser deslocada sempre que seja necessário proceder a dragagens. Fora do limite administrativo do concelho

NE10
NE 10. Nas Áreas Estratégicas para a Gestão Sedimentar, são interditas as seguintes ações e atividades:

a) A exploração de recursos geológicos, incluindo a exploração de areias e cascalhos, para outros fins que não sejam a alimentação artificial de praias ou o reforço dos sistemas dunares;

b) Todas as atividades que impliquem ocupação do fundo submarino de forma a prejudicar eventuais operações de dragagem para alimentação de praias.

Fora do limite administrativo do concelho

NE12

NE 12. Na Faixa de Proteção Costeira e na Faixa de Proteção Complementar da Zona Terrestre de Proteção, são permitidas as seguintes ações e atividades, mediante autorização das entidades legalmente competentes:

a) Obras de proteção costeira previstas no Programa de Execução do POC-CE;

b) Extração, mobilização ou deposição de sedimentos visando a proteção costeira ou o reforço dos cordões dunares;

c) Restauração ecológica de dunas, desde que se verifique:

i. Proteção do seu equilíbrio biofísico, recorrendo-se, quando necessário, à instalação de vedações que impeçam o acesso de veículos, pessoas ou animais;

ii. Reposição do perfil de equilíbrio, sempre que o mesmo tenha sido alterado pela realização de obras;

iii. Consolidação, através de ações de retenção das areias, recorrendo a sistemas artificiais ou à plantação de espécies adequadas;

d) Ações de reabilitação dos ecossistemas costeiros;

e) Monitorização dos processos de evolução dos sistemas costeiros;

f) Obras de modelação do terreno ou construção de infraestruturas tendo em vista a dissipação da energia das águas, amortecimento de cheias e galgamentos e encaminhamento das águas para zonas menos vulneráveis;

g) Obras de desobstrução e regularização de linhas de água que tenham por objetivo a manutenção, melhoria ou reposição do sistema de escoamento natural;

h) Construção de infraestruturas de irrigação ou de adução de águas residuais e desde que não haja alternativa;

i) Obras de requalificação de infraestruturas de tratamento e adução de águas residuais;

j) Estabilização de taludes de áreas com risco de erosão, nomeadamente através da construção de muros de suporte e obras de correção torrencial;

k) Construção de estruturas para a circulação pedonal ou bicicletas, e outras estruturas de apoio à fruição pública, desde que não alterem o perfil natural, não prejudiquem as condições de escoamento e se integrem em percursos existentes suscetíveis de serem mantidos;

l) Obras de conservação de empreendimentos turísticos existentes e devidamente licenciados, acautelando sempre os interesses de salvaguarda do sistema litoral e dos recursos naturais;

m) Obras de construção de infraestruturas de transporte coletivo em sítio próprio que visem a gestão de fluxos e a redução da carga automóvel nas praias marítimas;

n) Infraestruturas indispensáveis à operacionalização e viabilização de usos e atividades temporárias e permanentes no espaço marítimo nacional;

o) Valorização de elementos patrimoniais e arqueológicos classificados de interesse nacional, público ou municipal, nos termos da legislação, incluindo obras de conservação, alteração e reconstrução e construção de acessos.

NE 12. Na Faixa de Proteção Costeira e na Faixa de Proteção Complementar da Zona Terrestre de Proteção, são permitidas as seguintes ações e atividades, mediante autorização das entidades legalmente competentes:

k) Construção de estruturas para a circulação pedonal ou bicicletas, e outras estruturas de apoio à fruição pública, desde que não alterem o perfil natural, não prejudiquem as condições de escoamento e se integrem em percursos existentes 

suscetíveis de serem mantidos;

 É necessário  que se preveja a circulação de veículos agrícolas.

l) Obras de conservação de empreendimentos turísticos existentes e devidamente licenciados, acautelando sempre os interesses de salvaguarda do sistema litoral e dos recursos naturais;

A obras de conservação fazem parte dos direitos preexistentes e juridicamente consolidados não só de empreendimentos turísticos mas de qualquer imóvel devidamente licenciado., sugere-se:

l) Obras de conservação de edifícios existentes e devidamente licenciados, acautelando sempre os interesses de salvaguarda do sistema litoral e dos recursos naturais;

m) Obras de construção de infraestruturas de transporte coletivo em sítio próprio que visem a gestão de fluxos e a redução da carga automóvel nas praias marítimas;

Cruzada esta alínea com a c) da NE14, estas obras apenas são admissíveis em solo urbano, ou Plano de Intervenção nas Praias

o) Valorização de elementos patrimoniais e arqueológicos classificados de interesse nacional, público ou municipal, nos termos da legislação, incluindo obras de conservação, alteração e reconstrução e construção de acessos.

Significando o termo "incluindo" inclusividade mas não exclusividade, depreende-se que todo o tipo de obras e intervenções poderão ser permitidas desde que valorizem os elementos patrimoniais.

Em relação aos elementos não classificados:

A permissão de obras de conservação, alteração e reconstrução devia estender-se a todos os edifícios pré-existentes, devidamente licenciados à data de entrada do POC-CE, pois existem edificações que, embora não classificadas, poderiam 

beneficiar de alterações da compartimentação interior, não só das relacionadas com segurança, salubridade e acessibilidade mas também das necessárias à sua adaptação funcional. Parece muito restritivo que, num edifício não classificado, 

por não serem admissíveis obras de alteração, não seja possível mudar a tonalidade do revestimento exterior, o que até pode ser desejável para benefício estético.

Em relação às atividades devidamente licenciadas, não se vê inconveniente em permitir a alteração do uso habitacional para turismo/restauração (sem ampliação).

NE13

NE 13. Na Faixa de Proteção Costeira e na Faixa de Proteção Complementar da Zona Terrestre de Proteção, são interditas as seguintes ações e atividades:

a) Destruição da vegetação autóctone e introdução de espécies não indígenas invasoras, nomeadamente aquelas que se encontram listadas na legislação em vigor, excluindo as ações necessárias ao normal e regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações correntes 

de condução e exploração dos espaços florestais;

b) Instalação de aterros sanitários, deposição, abandono ou depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer outros resíduos fora dos locais para tal destinados;

c) Instalação de quaisquer unidades destinadas ao armazenamento e gestão de resíduos;

d) Rejeição de efluentes de origem doméstica ou industrial, ou quaisquer outros efluentes, sem tratamento de acordo com as normas legais em vigor;

e) Prática de campismo e caravanismo fora dos locais destinados a esse efeito.

f) Outras atividades que alterem o estado das massas de água ou coloquem esse estado em perigo.

NE 13. Na Faixa de Proteção Costeira e na Faixa de Proteção Complementar da Zona Terrestre de Proteção, são interditas as seguintes ações e atividades:

a) Destruição da vegetação autóctone... 

Prevalecendo sempre a regra mais restritiva, qualquer ação da NE12, incluindo a proteção costeira, fica impossibilitada na presença de vegetação autóctone.

b) ..., abandono ou depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer outros resíduos fora dos locais para tal destinados;

d) Rejeição de efluentes de origem doméstica ou industrial, ou quaisquer outros efluentes, sem tratamento de acordo com as normas legais em vigor;

e) Prática de campismo e caravanismo fora dos locais destinados a esse efeito.

Estas ações são ilegais em qualquer área do território, de acordo com a lei nacional. Para maior concisão, o POC-CE não precisa de as mencionar.

NE14

NE 14. Na Faixa de Proteção Costeira (ZTP) são interditas as seguintes ações e atividades:

a) Operações de loteamento, obras de urbanização e obras de construção, com as seguintes exceções:

i. Instalações balneares e marítimas previstas em Plano de Intervenção nas Praias e que cumpram o definido nas Normas de Gestão das Praias Marítimas;

ii. Infraestruturas portuárias;

iii. Infraestruturas e instalações diretamente associadas a Núcleos Piscatórios;

iv. Infraestruturas de defesa e segurança nacional;

v. Equipamentos coletivos de âmbito local, desde que se demonstre a inexistência de localização alternativa na Faixa de Proteção Complementar;

vi. Instalações de balneoterapia, talassoterapia e desportivas relacionadas com a fruição do mar e centros de interpretação dos sistemas biofísicos costeiros, que devam localizar-se nesta faixa e que obtenham o reconhecimento do interesse para o setor pela entidade competente.

b) Obras de ampliação, com as seguintes exceções:

i. As referentes às edificações previstas na alínea a) da presente norma;

ii. Pisciculturas, aquiculturas e depósitos (centros de depuração) e infraestruturas associadas;

iii. Nas situações em que as mesmas se destinem a suprir ou melhorar as condições de segurança, salubridade e acessibilidade a edifícios para garantir mobilidade sem condicionamentos.

c) A abertura de novos acessos rodoviários e estacionamentos, fora do solo urbano definido em Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT), exceto os previstos em Plano de Intervenção nas Praias ou os que se destinem a serviços de segurança, emergência ou a serviços específicos de apoio e manutenção da 

orla costeira;

d) A ampliação de acessos existentes e estacionamentos sobre as praias, dunas e zonas húmidas, exceto os previstos nos Planos de Intervenção nas Praias e os associados às edificações referidas na alínea a) da presente norma;

e) Alteração ao relevo existente, excetuando-se a decorrente de ações previstas em Plano de Intervenção nas Praias e das exceções previstas nas alíneas anteriores da presente norma.

NE 14. Na Faixa de Proteção Costeira (ZTP) são interditas as seguintes ações e atividades:

a) Operações de loteamento, obras de urbanização e obras de construção, com as seguintes exceções:

Não são interditas obras de alteração, obras de reconstrução e alteração de uso? E as legalizações?

v. Equipamentos coletivos de âmbito local, desde que se demonstre a inexistência de localização alternativa na Faixa de Proteção Complementar;

Este ponto da norma parece não fazer muito sentido, pois na Faixa de Proteção Complementar não são permitidos equipamentos coletivos, para além dos resultantes de relocalização relacionada com a dinâmica costeira.

Por outro lado admite-se aqui qualquer natureza de equipamento, mesmo não relacionado com a fruição do mar, contrariando de certa maneira a alínea vi. " Instalações de balneoterapia, talassoterapia e desportivas relacionadas com a fruição 

do mar ..."

c) A abertura de novos acessos rodoviários e estacionamentos, fora do solo urbano definido em Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT), exceto os previstos em Plano de Intervenção nas Praias ou os que se destinem a serviços de 

segurança, emergência ou a serviços específicos de apoio e manutenção da orla costeira;

É necessário prever a possibilidade de abertura / alargamento de caminhos rurais para utilização agrícola e turística (onde possam circular veículos agrícolas motorizados)

Em Matosinhos, na faixa de proteção costeira (ZTP) existe uma ETAR de tratamento secundário. As exceções previstas para as obras de ampliação não comtemplam infraestruturas desta natureza.

NE 14. Na Faixa de Proteção Costeira (ZTP) são interditas as seguintes ações e atividades:

e) Alteração ao relevo existente, excetuando-se a decorrente de ações previstas em Plano de Intervenção nas Praias e das exceções previstas nas alíneas anteriores da presente norma.

Esta alteração ao relevo existente por ser mais restritiva pode impedir as ações autorizadas da norma NE12, necessárias à proteção costeira, reabilitação dos ecossistemas, obras de correção torrencial, etc.

NE15 NE 15. Na Faixa de Proteção Costeira (ZTP), ficam salvaguardados das interdições previstas na norma NE 14 os direitos preexistentes e juridicamente consolidados, à data de entrada em vigor do POC-CE. Generalizar, não aplicar apenas às ZTP

NE16

NE 16. Na Faixa de Proteção Complementar (ZTP), são interditas as operações de loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, com exceção das seguintes situações:

a) Infraestruturas de abastecimento de água, de drenagem e tratamento de águas residuais e de gestão de efluentes, incluindo estações elevatórias, ETA, ETAR, reservatórios e plataformas de bombagem;

b) Parques de campismo e caravanismo;

c) Instalações ligeiras (i.e., assentes sobre fundação não permanente, executadas em materiais ligeiros, pré-fabricados ou modulados, que permitam a sua fácil desmontagem e remoção, compreendendo estrutura, paredes e cobertura) relacionadas com a atividade da agricultura e floresta, da pesca e da aquicultura, 

devendo ser garantida a recolha e tratamento de efluentes líquidos e águas pluviais, bem como o fornecimento e distribuição de água e de energia;

d) Infraestruturas de defesa e segurança nacional;

e) Instalações e infraestruturas previstas em Plano de Intervenção nas Praias, infraestruturas portuárias e infraestruturas e instalações diretamente associadas a Núcleos Piscatórios;

f) Ampliação de edificações existentes que se destine a suprir ou melhorar as condições de segurança, salubridade e acessibilidade aos edifícios para garantir mobilidade sem condicionamentos;

g) Resultantes da relocalização de equipamentos, infraestruturas e construções determinada pela necessidade de demolição por razões de segurança relacionadas com a dinâmica costeira, desde que se demonstre a inexistência de alternativas de localização no perímetro urbano ou fora da área de intervenção do POC-

CE, e se localize em áreas contíguas a solo urbano e fora das faixas de salvaguarda;

h) Beneficiações de vias e de caminhos municipais, sem novas impermeabilizações;

i) Alargamento de faixas de rodagem e pequenas correções de traçado;

j) Construção de estruturas para a circulação pedonal ou bicicletas, e outras estruturas de apoio à fruição pública desde que não alterem o perfil natural, destinados à educação e interpretação ambiental e descoberta da natureza;

k) Estabilização de taludes de áreas com risco de erosão, nomeadamente através da construção de muros de suporte e obras de correção torrencial, recorrendo, sempre que possível, a técnicas de engenharia natural;

l) A abertura de novos acessos rodoviários e estacionamentos associados às edificações referidas nas alíneas a), b), d), g) e e).

NE 16. Na Faixa de Proteção Complementar (ZTP), são interditas as operações de loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, com exceção das seguintes situações:

Não são interditas obras de alteração, obras de reconstrução e alteração de uso? E as legalizações?

h) Beneficiações de vias e de caminhos municipais, sem novas impermeabilizações;

i) Alargamento de faixas de rodagem e pequenas correções de traçado;

j) Construção de estruturas para a circulação pedonal ou bicicletas, e outras estruturas de apoio à fruição pública desde que não alterem o perfil natural, destinados à educação e interpretação ambiental e descoberta da natureza;

A questão da impermeabilização  deve aplicar-se  às 3 alíneas; e por outro lado deve ser possível a abertura e alargamento de caminhos no caso de estabelecimento de condições para a prática de agricultura, incluindo caminhos privados. Os 

acessos deveriam ser permitidos em material permeável ou semi-permeável.

Pela NE12 (comum à faixa de proteção costeira e complementar), as estruturas para circulação pedonal ou de bicicletas, não podem, para além do que é refido na presente norma, prejudicar as condições de escoamento e devem integrar-se em 

percursos existentes suscetíveis de serem mantidos. Por outro lado, na faixa de proteção costeira não são necessariamente destinados à educação e interpretação ambiental e descoberta da natureza, mas apenas na faixa de proteção 

complementar. Não se percebe a razão desta diferença.

k) Estabilização de taludes de áreas com risco de erosão, nomeadamente através da construção de muros de suporte e obras de correção torrencial, recorrendo, sempre que possível, a técnicas de engenharia natural;

Pela alínea j)NE12, também aplicável à faixa de proteção costeira, a estabilização de taludes de áreas com risco de erosão, é autorizada nomeadamente através da construção de muros de suporte e obras de correção torrencial, no entanto 

naquela norma não é referido que sempre que possível deve recorrer-se a técnicas de engenharia natural. A diferença é intencional?

l) A abertura de novos acessos rodoviários e estacionamentos associados às edificações referidas nas alíneas a), b), d), g) e e).

E também relacionados com as atividades agrícolas e florestais alínea c) - acesso de tratores

NE17

NE 17. Na Faixa de Proteção Complementar (ZTP), ficam salvaguardados das interdições previstas na norma NE 16:

a) Os direitos preexistentes e juridicamente consolidados, à data de entrada em vigor do POC-CE;

b) As áreas classificadas como solo urbano em PMOT, à data de entrada em vigor do POC-CE, ou que resultem da revisão ou alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) ou de outros planos territoriais para inclusão estrita das regras de classificação do solo previstas no artigo 199.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio.

NE 17. Na Faixa de Proteção Complementar (ZTP), ficam salvaguardados das interdições previstas na norma NE 16:

b) As áreas classificadas como solo urbano em PMOT...

Se  ficarem salvaguardadas apenas as interdições da NE16, pela alínea a) da NE13, em solo urbano não é possível o aproveitamento quando nele exista vegetação autóctone. Também pela alínea k) da NE12, a circulação pedonal ou de bicicletas, 

em solo urbano, continua condicionada à integração em percursos existentes, significando que não é possível estabelecer novos traçados para estes modos de circulação.

NE18

NE 18. Na Margem, são admitidas, mediante autorização das entidades legalmente competentes:

a) Atividades e infraestruturas portuárias, bem como as que sejam com estas compatíveis, quando em áreas sob a jurisdição de autoridade portuária;

b) Edificações e infraestruturas previstas nos Planos de Intervenção nas Praias ou diretamente associadas a Núcleos Piscatórios;

c) Obras de demolição, obras de reconstrução, quando seja possível identificar no local a estrutura da edificação, obras de alteração e obras de conservação;

d) Extração, mobilização ou deposição de sedimentos visando a proteção costeira ou o reforço dos cordões dunares;

e) Obras de proteção costeira;

f) Restauração ecológica de dunas, desde que se verifique:

i. Proteção do seu equilíbrio biofísico, recorrendo-se, quando necessário, à instalação de vedações que impeçam o acesso de veículos, pessoas ou animais;

ii. Reposição do perfil de equilíbrio, sempre que o mesmo tenha sido alterado pela realização de obras;

iii. Consolidação, através de ações de retenção das areias, recorrendo a sistemas artificiais ou à plantação de espécies adequadas

g) Ações de reabilitação de ecossistemas costeiros;

h) Obras de modelação do terreno ou construção de infraestruturas tendo em vista a dissipação da energia das águas, amortecimento de cheias e galgamentos e encaminhamento das águas para zonas menos vulneráveis;

i) Obras de desobstrução e regularização de linhas de água que tenham por objetivo a manutenção, melhoria ou reposição do sistema de escoamento natural;

j) Obras de construção de infraestruturas de projetos de irrigação ou de adução de águas residuais e desde que não haja alternativa;

k) Estabilização de taludes de áreas com risco de erosão, nomeadamente através da construção de muros de suporte e obras de correção torrencial, recorrendo, sempre que possível, a técnicas de engenharia natural;

l) Construção de estruturas para a circulação pedonal ou bicicletas, e outras estruturas de apoio à fruição pública desde que não alterem o perfil natural, não prejudiquem as condições de escoamento e se integrem em percursos existentes suscetíveis de serem mantidos;

m) Obras de construção de infraestruturas de transporte coletivo em sítio próprio que visem a gestão de fluxos e reduzir a carga automóvel nas praias marítimas;

n) Infraestruturas indispensáveis à operacionalização e viabilização de usos e atividades temporárias e permanentes no espaço marítimo nacional;

o) Valorização de elementos patrimoniais classificados de interesse nacional, público ou municipal, nos termos da legislação, incluindo obras de conservação, alteração e reconstrução e construção de acessos;

Na Margem, tal como nas Faixas de Salvaguarda, Costeira ou Complementar, deveriam ficar também salvaguardados das interdições previstas, os direitos preexistentes e juridicamente consolidados, à data de entrada em vigor do POC-CE.

Sugere-se que a questão dos direitos preexistentes, como condição transversal, seja colocada no ponto 4.3. 

b) Edificações e infraestruturas previstas nos Planos de Intervenção nas Praias ou diretamente associadas a Núcleos Piscatórios;

Edificações diretamente associadas a núcleos piscatórios, em termos físicos ou funcionais?  A sua função /utilização pode não estar reacionada com a atividade piscatória?

c) Obras de demolição, obras de reconstrução, quando seja possível identificar no local a estrutura da edificação, obras de alteração e obras de conservação;

A alteração de uso não consta das admissões ou das interdições, ficando a dúvida quanto a esta omissão.

É necessário salvaguardar as situações previstas no Plano de Urbanização da Faixa Litoral Pampelido - Memória - Cabo Mundo  (UOPG 10 do atual POOC), com localização de uma unidade hoteleira aprovada pela APA em sede de concertação.

NE19

NE 19. Na Margem, aplicam-se, ainda, as seguintes regras:

a) As construções existentes que não tenham sido legalmente edificadas devem ser demolidas, salvo se for possível a sua manutenção mediante avaliação pela entidade competente em matéria de domínio hídrico, devendo as áreas de demolição, bem como as áreas adjacentes degradadas, ser recuperadas;

b) Os equipamentos que não tenham por função o apoio de praia apenas podem ser mantidos quando se localizem em solo urbano e cumpram com o disposto no POC-CE;

c) Fora dos perímetros urbanos, podem ser mantidos os equipamentos ou construções existentes no domínio hídrico desde que se destinem a proporcionar o uso e fruição da orla costeira, que se relacionem com o interesse turístico, recreativo, desportivo ou cultural ou que satisfaçam necessidades coletivas dos núcleos 

urbanos;

d) Os equipamentos cuja manutenção é possível poderão ser objeto de obras de conservação e de alteração desde que estas se destinem a melhorar as condições de funcionamento.

a) As construções existentes que não tenham sido legalmente edificadas devem ser demolidas, salvo se for possível a sua manutenção mediante avaliação pela entidade competente em matéria de domínio hídrico, devendo as áreas de demolição, 

bem como as áreas adjacentes degradadas, ser recuperadas;

Porquê só aplicado em margem? Deve ser uma norma aplica a toda a ZTP e às faixas de salvaguarda.

Esclarecer como ficam as legalizações.Devem ser sempre demolidas?

NE20

NE 20. Na Margem, são interditas, entre outras, as seguintes ações e atividades:

a) Realização de operações de loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, com exceção das previstas nas normas anteriores;

b) A abertura de novas vias de comunicação ou de acessos viários e estacionamentos ou a ampliação e beneficiação de vias de comunicação ou de acessos viários e estacionamentos existentes, salvo se associados às infraestruturas previstas nas diretivas do POC-CE ou se previstas em PMOT em vigor à data da aprovação 

do POC-CE;

c) Prática de atividades passíveis de conduzir ao aumento da erosão, ao transporte de material sólido para o meio hídrico ou que induzam alterações ao relevo existente, com exceção das previstas nesta norma;

d) Encerramento ou bloqueio dos acessos públicos à água, com exceção dos devidamente autorizados;

e) Instalação de vedações, com exceção daquelas que constituam a única alternativa viável à proteção e segurança de pessoas e bens, sem prejuízo do dever de garantia de acesso à água e circulação na margem.

É necessário salvaguardar as situações previstas no Plano de Urbanização da Faixa Litoral Pampelido - Memória - Cabo Mundo  (UOPG 10 do atual POOC), com localização de uma unidade hoteleira aprovada pela APA em sede de concertação.

NE30

NE 30. Na Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira – Nível I e na Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira – Nível I, deve atender-se ao seguinte:

a) São interditas operações de loteamento, obras de urbanização, obras de construção e de ampliação das existentes, exceto quando as obras de ampliação se destinem a suprir insuficiências de segurança, salubridade e acessibilidade aos edifícios para garantir mobilidade sem condicionamentos;

b) As obras de ampliação, reconstrução ou de alteração não poderão originar a criação de caves ou de novas unidades funcionais.

c) Consoante as tendências do sistema costeiro, admite-se que as áreas atualmente abrangidas por estas faixas possam passar para o Nível II de salvaguarda consoante haja desagravamento da evolução do sistema.

NORMAS DE APLICAÇÃO FORA DE PERÍMETRO URBANO

É interdita a realização de operações de loteamento , obras de urbanização, construção, ampliação, reconstrução e alteração de edificações existentes, exceto quando se trate de obras de reconstrução e alteração das edificações que se destinem 

a suprir insuficiências de segurança, salubridade e acessibilidade aos edifícios para garantir mobilidade sem condicionamentos.

Fora de perímetro urbano, ou seja em solo rústico, o POC-CE não precisa de mencionar a interdição da realização de operações de loteamento, porque já o é.

4.2
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RELATÓRIO DE ANÁLISE À PROPOSTA DO POC-CE - CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

DIRETIVAS GERAIS, ESPECÌFICAS E DE GESTÃO DAS PRAIAS - ANEXO 1

OBSERVAÇÕES

NORMATIVO



2018

PP42

Angeiras Norte
1 - Sem observações.

PP43

Barreiro,

Angeiras sul a Praia Central e 

Angeiras  Norte

1- APS passa a APC.

PP44

Funtão
1 - APS passa a APC.

PP45

Pedras Brancas
1 - Sem observações.

PP46

Pedras do Corgo
1 - Sem observações.

PP47

Pedras da Agudela e Agudela
1 - Sem observações.

PP48

Quebrada e Marreco
1 - na praia do Marreco prever APC e não APS.

PP49

Memória, Facho e Paraíso

1 - No programa Base de intervenções do PP49: mencionar demolição do edificado 

existente junto ao estacionamento - praia do Paraíso

2- manter EAP na praia do Facho - A qualificação da Orla Costeira, designadamente com 

os passadiços e zonas pedestres, que atrai vários caminhantes, faz com que estes apoios 

sejam necessários e correspondam a uma distribuição equilibrada e compassada ao 

longo da linha de costa.

Trata-se de um edifício com valências de função de apoio de praia, que apesar de, 

atualmente, não ter associada uma concessão nem a uma praia no conceito 

convencional, tem tradição no apoio aos que procuram estes locais, como solário ou 

numa perspetiva desportiva e de lazer, designadamente pela utilização dos caminhos 

pedonais marginais.

Por outro lado, verifica-se que está prevista a demolição do apoio da praia do paraíso 

(que nunca se adaptou e não possui funções de apoio de praia) e se considera que este 

apoio “Marisé”, que cumpre o programa funcional necessário ao apoio de praia, poderá 

assegurar a praia do paraíso. A distância entre o apoio e a praia, não é excecional, visto 

que se encontram exemplos de apoios que não se localizam na área de concessão 

(exemplo: Praia de Fuzelhas, etc.).

Os factos expostos, consubstanciado pela constatação de que nas proximidades (+de 

800m para sul e +de 400 a norte) não existe previsão de apoio de praia, sustenta a 

necessidade de ser mantido o apoio existente “Marisé” (praia do Facho), que na opinião 

do Município presta apoio aos utilizadores da praia do paraíso bem como aos que 

utilizam as rochas para “banhos de sol” e ainda aos que utilizam intensamente as 

infraestruturas existentes para prática desportiva e de lazer (exemplo: passadiço).

RELATÓRIO DE ANÁLISE À PROPOSTA DO POC-CE - ANEXO 2



PP50

Cabo do Mundo 
1 - Sem observações

PP51

Aterro

1 - O APC passa a EAP- condicionado (a alteraçaõ fica condicionada à inclusão em 

regulamento que "todos os EAP, deverão garantir no seu programa uma esplanada 

com  de 25% da área total admitida e que a área da mesma é contabilizada na área 

máxima do quadro  n.º1 do anexo V)

2 - No Programa Base de Intervenções:Lapso em APPD que é mencionado como 

APIPD.

PP52

Azul  e Boa Nova

1 -No Programa Base de Intervenções é referido a ZAB 03 que é inexistente na 

planta do plano de intervenção da praia

PP53

Fuzelhas
1 - Sem observações.

PP54

Leça da Palmeira
1 - Sem observações.

1 -  O APPD previsto entre a ZAB 01 e ZAB 02 deve localizado a norte do apoio 

responsavel pela ZAB 01 (poente do E);

2- criaçaõ de nova concessão entre a Zab01 e Zab 02 (sem apoio associado)

3-Deslocação da ZAB 02 que passa a ser a ZAB 03.  O apoio de praia existente passa 

a estar no limite sul da área concessionada.

c)criação de nova concessão imediatamente a seguir à zab 02, que de acodo com 

esta prospota será a zab 03 (sem apoio associado);

d) apoio de praia associado à ZAB 01- prever EAP (Titan)condicionado (a alteraçaõ 

fica condicionada à inclusão em regulamento que "todos os EAP, deverão garantir 

no seu programa uma esplanada com  de 25% da área total admitida e que a área da 

mesma é contabilizada na área máxima do quadro  n.º1 do anexo V)

e)ZAB 02 - sem apoio (será assegurado por apoio minimo)

f)apoio de praia associado à ZAB 03- prever EAP (Lais de Guia)condicionado (a 

alteraçaõ fica condicionada à inclusão em regulamento que "todos os EAP, deverão 

garantir no seu programa uma esplanada com  de 25% da área total admitida e que 

a área da mesma é contabilizada na área máxima do quadro  n.º1 do anexo V)

g)ZAB 04 - sem apoio (será assegurado por apoio minimo)

h)apoio associado à ZAB 05 - prever APC 

PP55

Matosinhos



COMENTÁRIO

Artigo 4º

r) «Área útil» - área resultante do somatório das áreas de todos os compartimentos, medida

pelo perímetro interior das paredes e divisórias, descontando encalços até 30 cm, paredes

interiores, divisórias e condutas;

x) «Construção amovível» - construção executada com materiais pré-fabricados, modulados ou

ligeiros, permitindo a sua fácil remoção ou desmontagem;

y) «Construção fixa» - construção assente sobre fundação que se incorpore no solo com caráter

de permanência, e dispondo de estrutura, paredes e cobertura rígidas, não amovíveis;

z) «Construção ligeira» - construção assente sobre fundação não permanente e construída com

materiais ligeiros pré-fabricados ou modulados que permitam a sua fácil desmontagem e

remoção;

Não devem ser descontados encalços, sob pena de o projeto de o projeto ter esse subterfugio como aumento implícito de 

área de construção total.

Sugestão de retirar da definição: “descontando encalços até 30cm, paredes interiores, divisórias e condutas;”

Articular definição de construção amovível com n.º3 ponto 2 artigo 35º.

Na definição não faz referencia a fundações e no artigo 35º faz referência a fundações.

Das definições uma “construção ligeira” é uma “construção amovível”. Qual a diferença? Assenta ou não em fundação?

Artigo 9º

b) A localização indicativa pode ser alterada em função das condições variáveis da praia,

designadamente da topografia e delimitação do Domínio Público Marítimo;

c) Sempre que possível, a implantação deve ser sobrelevada relativamente à superfície do

areal, evitando o efeito de barreira aos ventos e à circulação da areia;

Acrescentar que a nova localização tem de ser devidamente fundamentada e que tem de ser autorizada pelas entidades: 

de jurisdição, capitania e município.

Indicar afastamento mínimo (no POOC é 0,5m) de forma a garantir a funcionalidade de evitar o efeito de barreira.

Artigo 12º

2 - Para além do disposto nas Normas de Gestão das Praias constantes nas Diretivas, a execução dos

apoios de praia e equipamentos rege-se pelos seguintes princípios gerais:

a) Devem ser usados sistemas construtivos flexíveis que permitam uma

montagem/desmontagem facilitada ou serem constituídos por módulos agrupáveis quando

a sua localização permita o acesso a um transporte pesado;

b) Devem ser usados materiais de qualidade certificada para resistir ao ambiente marinho;

d) A área de esplanada pode ser coberta por elementos ligeiros amovíveis e defendida

Sistemas construtivos flexíveis. O que são e quais são?

Não se encontra definido.

Exemplos para ser claro quais podem ser equiparados.

Devem ser solicitados certificados no procedimento de licenciamento? Se sim, quais? De todos os materiais???? Os da 

estrutura e revestimentos?

Artigo 30º

7 - Os apoios de praia à prática desportiva fixos possuem a localização indicativa identificada nos

respetivos Planos de Intervenção nas Praias Marítimas que integram o Anexo VII a este regulamento.

14 - Os apoios de praia infraestruturados cuja implantação seja definida na antepraia e nas zonas

dunares são do tipo construção amovível e construídos sobre estacas.

A localização deverá ser autorizada pela jurisdição, capitania e município correspondente;

Identificar “Antepraia” e “zonas dunares” na planta 1/2000 do plano e intervenção da praia.

Artigo 32º

1 - Os apoios de praia devem cumprir o dimensionamento e o programa funcional definidos nos

Quadros n.º 1 e n.º 2 do Anexo V do presente regulamento, podendo dispor de uma área útil máxima

de construção comercial coberta de:

a) Apoios de praia mínimos (APM) - 25 m2;

b) Apoios de praia simples (APS) - 65 m2;

c) Apoios de praia completos (APC) - 150 m2.

Reportar obrigatoriedade de dimensionamento e programa dos quadros referidos

1- O dimensionamento e o programa funcional são definidos nos quadros n.º 1 e n.º 2 do Anexo V do presente 

regulamento, podendo dispor de área útil máxima de construção comercial coberta de : (…)

RELATÓRIO DE ANÁLISE À PROPOSTA DO POC-CE - CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

REGULAMENTO DE PRAIAS - ANEXO 3

Anexo V

● Funções e serviços obrigatórios; ○ Funções e serviços complementares

(5) A área de esplanada pode ser coberta até 50%, mediante licenciamento, ou totalmente coberta com

elementos amovíveis e defendida lateralmente do vento com elementos do mesmo tipo.

Elementos amovíveis. Definição e exemplos para ser claro quais podem ser equiparados.

Artigo 35º

1 - As instalações destinadas a apoios de praia, a equipamentos com funções de apoio de praia e a

equipamentos devem obedecer às seguintes regras construtivas:

a) É interdita a construção de caves;

b) É admissível a construção de apenas um único piso;

c) A altura (ou cércea) máxima é de 4 metros, medida desde a cota de soleira até ao ponto mais

alto do edifício, incluindo a cobertura e demais volumes edificados nela existentes, mas

excluindo chaminés e elementos acessórios e decorativos, acrescida da elevação da soleira,

quando aplicável.

3 - Na implantação de construções amovíveis são admissíveis fundações e pavimentos em madeira tratada sobre o areal ou em estacaria, não implicando a 

construção de sapatas de fundação ou embasamento geral.

Se a elevação da soleira é contabilizada e como não é obrigatória (é apenas recomendada na alínea c) do ponto n.º2 do 

artigo 9º), não vai ser proposta pelo concessionário, não estando garantido evitar a barreira dos ventos e a circulação da 

areia preconizado no artigo 9º.

No entanto, considera-se importante e adequado o limite de altura. 

Na definição de construções amovíveis não é referida a possibilidade de fundação.

 Articular conceito com definição.

O quadro não é coerente com o artigo 32º.

A área máxima admitida é diferente visto que e neste quadro estão contabilizadas as esplanadas e esse fator não está 

explicito.

Esclarecer contabilização da área dos apoios APM, APS e APC. Os EAP estão esclarecidos no ponto (1)

No APM, APS e APC, a área indicada contabiliza a área comercial, e a esplanada e exclui as áreas dos serviços de utilidade 

pública (funções de apoio de praia)
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PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA CAMINHA-ESPINHO 

 
 
CONSIDERAÇÕES: 
 
 
 
1 - Eixos estratégicos de intervenção:  
 a) Eixo Estratégico 1 – Prevenção e Redução dos Riscos Costeiros e da Vulnerabilidade às Alterações 
Climáticas  

 b) Eixo Estratégico 2 – Proteção e Conservação dos Sistemas Biofísicos Costeiros e da Paisagem  

 c) Eixo Estratégico 3 – Valorização Económica dos Recursos Costeiros  

 d) Eixo Estratégico 4 – Valorização e Qualificação das Praias Marítimas  

 e) Eixo Estratégico 5 – Monitorização e Avaliação das Dinâmicas Costeiras  
 
 
2 - A lista das entidades intervenientes na operacionalização do Programa de Execução do POC-CE, com 
diferentes graus de envolvimento e por ordem alfabética, inclui as seguintes entidades:  
 a) Agência Portuguesa do Ambiente (APA);  

 b) Águas de Gaia, EM, SA;  

 c) Águas do Porto, EM;  

 d) Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA (APDL);  

 e) Câmara Municipal de Caminha;  

 f) Câmara Municipal de Viana do Castelo;  

 g) Câmara Municipal de Esposende;  

 h) Câmara Municipal da Póvoa de Varzim;  

 i) Câmara Municipal de Vila do Conde;  

 j) Câmara Municipal de Matosinhos;  

 k) Câmara Municipal do Porto;  

 l) Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;  

 m) Câmara Municipal de Espinho;  

 n) Direção-Geral do Património Cultural (DGPC);  

 o) Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM);  

 p) Docapesca, SA;  

 q) Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);  

 r) Polis Litoral Norte – Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, SA (PLN).  
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3 - O horizonte temporal definido para o Programa de Execução do POC-CE é de 11 anos, prolongando-se 
desde 2018 (inclusive) até 2028. 
 
4 - Estimativas que aqui se apresentam devem ser consideradas como meramente indicativas, admitindo-se 
uma margem de erro que, nalguns casos, poderá ser superior a 10%. 
 
5 - Financiamento suportado, exclusivamente, por fundos públicos, provenientes na sua totalidade de 
fontes de financiamento local, nacional ou comunitário. Neste contexto, assume especial relevância o 
Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR). 
 
6 – Fontes de Financiamento: 
  

 a) MAR 2020;  

 b) NORTE 2020;  

 c) Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR);  

 d) PROGRAMA LIFE 2014-2020.  

 
 
7 –  Os valores apresentados para os mesmos locais e/ou pelas entidades envolvidas apresentam-
se distribuídos em igual proporção. 
 
8 - SIGLAS  
 
POC-CE Programa da Orla Costeira de Caminha-Espinho  
POOC CE Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Caminha-Espinho  
AC Área Crítica  
APA Agência Portuguesa do Ambiente  
APDL Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA  
ARH N Administração da Região Hidrográfica do Norte, IP  
CM Câmara Municipal  
DGPC Direção-Geral do Património Cultural  
DGRM Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos  
EM Empresa Municipal  
ICNF Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas  
PLN Polis Litoral Norte 
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 3 - Eixo Estratégico 1 – Prevenção e Redução dos Riscos Costeiros e da 
Vulnerabilidade às Alterações Climáticas  
 

3.1 - Alimentação artificial;  

   3.2 - Dragagens;  

3.3 - Construção de estruturas de defesa costeira;  

3.4 - Reabilitação de estruturas de defesa costeira;  

3.5 - Intervenção em sistema dunar;  

3.6 - Retirada de construções.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POC-CE MATOSINHOS POC-CE MATOSINHOS

Alimentação artificial 35 2 48 809 000,00 € 860 000,00 € 1,76%

Dragagens 9 2 26 125 700,00 € 11 400 000,00 € 43,64%

Estruturas de defesa costeira (nova) 11 3 36 805 000,00 € 6 075 000,00 € 16,51%

Estruturas de defesa costeira (reabilitação) 15 8 352 243,00 € 0,00 € 0,00%

Intervenção em sistema dunar 19 1 12 723 642,00 € 1 200 000,00 € 9,43%

Retirada de construções 12 1 11 714 407,00 € 137 060,00 € 1,17%

TOTAL 101 9 144 529 992,00 € 19 672 060,00 € 13,61%

PERCENTAGEM 

POR TIPO DE 

INTERVENÇÃO - 

MATOSINHOS

EE1 -

Prevenção e Redução de Riscos 

Costeiros e da Vulnerabilidade às 

Alterações Climáticas

EIXO ESTRATÉGICO TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO

NÚMERO DE AÇÕES INVESTIMENTO ESTIMADO (€)
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48 809 000,00 €

26 125 700,00 €

36 805 000,00 €

8 352 243,00 €

12 723 642,00 €
11 714 407,00 €

860 000,00 €

11 400 000,00 €

6 075 000,00 €

0,00 €
1 200 000,00 €

137 060,00 €
0,00 €

10 000 000,00 €

20 000 000,00 €

30 000 000,00 €

40 000 000,00 €

50 000 000,00 €

60 000 000,00 €

Alimentação
artificial

Dragagens Estruturas de
defesa costeira

(nova)*

Estruturas de
defesa costeira
(reabilitação)

Intervenção em
sistema dunar

Retirada de
construções

EIXO 1 - PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE RISCOS COSTEIROS E DA 
VULNERABILIDADE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

INVESTIMENTO ESTIMADO (€) POC-CE INVESTIMENTO ESTIMADO (€) MATOSINHOS
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APA APDL DGRM
CM 

MATOSINHOS
POSEUR MAR 2020 OUTRAS

Alimentação artificial 360 000,00 € 500 000,00 € X

Dragagens 10 000 000,00 € 1 400 000,00 € X

Estruturas de defesa costeira (nova)* 787 500,00 € 5 287 500,00 € X X X

Estruturas de defesa costeira (reabilitação)

Intervenção em sistema dunar 1 200 000,00 € X

Retirada de construções* 68 530,00 € 68 530,00 € X

TOTAL 2 416 030,00 € 10 500 000,00 € 6 687 500,00 € 68 530,00 €

NOTA: * Os valores apresentados para esta tipologia foram estimados numa igual proporção para as entidades envolvidas

EIXO ESTRATÉGICO TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO

EE1 -

Prevenção e Redução de Riscos 

Costeiros e da Vulnerabilidade às 

Alterações Climáticas

INVESTIMENTO POR ENTIDADES FONTES FINANCIAMENTO
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Tipologia Código Designação Localização Descrição
Montante de 

investimento estimado 

Programação 

temporal

Entidades

envolvidas

Fontes de 

financiamento

Nível de 

prioridade

Intervenção em 

sistema dunar
A1.103

Intervenção 

de Proteção 

do Litoral do 

concelho de 

Matosinhos

Matosinhos

Reforço geomorfológico e 

restauro ecológico do 

sistema dunar através da 

alimentação artificial com 

sedimentos e da utilização de 

paliçadas e/ou plantação de 

espécies dunares que 

contribuam para a fixação de 

areias e consequente 

estabilização dunar.

1 200 000,00 € 2018-2020 APA POSEUR Elevada

Alimentação Artificial A1.20

Alimentação 

Artificial - 

Angeiras

Matosinhos 

(AC36)

Reposição do volume de 

areias perdido no período de 

tempo pré-definido, em 

função da monitorização 

efectuada, para 

restabelecimento da linha de 

costa de referência.

360 000,00 €
2018 - 2028 

(5 em 5 anos)
APA POSEUR Intermédia

Alimentação Artificial A1.32

Remoção de 

Areias e 

Alimentação 

das Praias da 

Frente 

Atlântica 

Porto/Matosi

nhos/Leça da 

Palmeira 

Matosinhos 

/ Porto 

(AC38/AC39/

AC40)

Reposição do volume de 

areias perdido no período de 

tempo pré-definido, em 

função da monitorização 

efectuada, para 

restabelecimento da linha de 

costa de referência.

500 000,00 €
2018 - 2028 

(5 em 5 anos)
APDL POSEUR Intermédia

Dragagens A1.40

Dragagens de 

manutenção - 

Portinho de 

Angeiras

Matosinhos 

(AC36)

Execução de dragagem anual 

de 30.000 m3. 

Caso os sedimentos sejam de 

boa qualidade, deverão ser 

colocados na AC36.

1 400 000,00 €
2018-2028 

(anual)
DGRM Outras Elevada

Dragagens A1.41

Dragagens de 

manutenção - 

Porto de 

Leixões

Matosinhos

Intervenção de manutenção 

do canal de operação 

portuária. 

Caso os sedimentos sejam de 

boa qualidade, deverão ser 

colocados na AC38.

10 000 000,00 €
2018-2028 

(anual)
APDL Outras Intermédia

Estruturas de defesa 

costeira (nova)
A1.44

Construção 

de 

Quebramar 

no Porto de 

Angeiras

Matosinhos 

(AC36)

Construção do quebramar 

para melhoria das condições 

da operação marítima no 

Porto de Angeiras.

4 500 000,00 € 2018-2020 DGRM MAR 2020 Elevada

Estruturas de defesa 

costeira (nova)
A1.50

Construção 

de 

Quebramar 

Destacado na 

Praia 

Internacional 

e Exutor 

Pluvial

Matosinhos 

/ Porto 

(AC38)

Construção de obra de defesa 

destacada da costa para 

atenuar e diminuir a energia 

da ação da agitação marítima 

na linha de costa.

1 500 000,00 € 2021-2024 APA / DGRM Outras Intermédia

Retirada de 

construções
A1.76

Retirada de 

construções - 

Praia do 

Marreco

Matosinhos 

(AC37)

Demolição e remoção de 

estruturas localizadas em 

áreas com maior 

suscetibilidade aos riscos 

costeiros (Áreas Críticas / 

Recuo Planeado), incluindo a 

renaturalização e a 

qualificação da interface 

natural/urbana. Não inclui as 

eventuais medidas 

compensatórias.

137 060,00 € 2021-2024
APA / CM 

Matosinhos
POSEUR Intermédia

Estruturas de defesa 

costeira (nova)
A1.95

Estudo da 

hidro e 

morfodinâmi

ca da zona da 

Praia de 

Matosinhos

Matosinhos 

/ Porto 

(AC38)

Desenvolvimento de estudos 

de especialidade, no domínio 

da hidro e morfodinâmica 

costeira, no âmbito do 

projeto de construção de 

uma obra de defesa costeira 

destacada.

75 000,00 € 2018-2020 APA / DGRM POSEUR Elevada

TOTAL 19 672 060,00 €
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TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO E 
INVESTIMENTO PELA CM 

MATOSINHOS 

ANOS DE INTERVENÇÃO 

2021 2022 2023 2024 

Retirada de construções* 17 132,50 € 17 132,50 € 17 132,50 € 17 132,50 € 

NOTA: * Os valores apresentados foram estimados numa igual proporção nos diferentes anos 

 

 

 
 4 - Eixo Estratégico 2 – Proteção e Conservação dos Sistemas Biofísicos 
Costeiros e da Paisagem  

 
   4.1 -  Ações de melhoria da qualidade das águas costeiras;  

   4.2 - Preservação dos ecossistemas costeiros;  

4.3 - Proteção dos habitats costeiros;  

4.4 - Proteção e valorização do património geológico;  

4.5 - Recuperação e restauro do sistema dunar;  

4.6 - Requalificação de estuários e linhas de água costeiras;  

4.7 - Valorização das paisagens costeiras.  
 

 

 

 

 POC-CE MATOSINHOS POC-CE MATOSINHOS

Ações de melhoria da qualidade das águas 

costeiras 13 1 10 236 500,00 € 0,00 € 0,00%

Preservação dos ecossistemas costeiros 3 0 1 844 880,00 € 0,00 € 0,00%

Proteção dos habitats costeiros 9 2 16 257 561,00 € 150 091,00 € 0,92%

Proteção e valorização do património 

geológico 2 0 385 000,00 € 0,00 € 0,00%

Recuperação e restauro do sistema dunar 10 2 981 000,00 € 0,00 € 0,00%

Requalificação de estuários e linhas de água 

costeiras 12 2 2 447 794,00 € 0,00 € 0,00%

Valorização das paisagens costeiras 10 1 48 000 252,00 € 0,00 € 0,00%

TOTAL 59 8 80 152 987,00 € 150 091,00 € 0,19%

NOTA: A informação apresentada terá alguns ajustamentos dado a CM Matosinhos ter mais valores a apresentar:

EIXO ESTRATÉGICO TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO

NÚMERO DE AÇÕES INVESTIMENTO ESTIMADO (€) PERCENTAGEM 

POR TIPO DE 

INTERVENÇÃO - 

MATOSINHOS

EE2 -

Proteção e Conservação dos 

Sistemas Biofísicos Costeiros e da 

Paisagem

 POC-CE MATOSINHOS POC-CE MATOSINHOS

Ações de melhoria da qualidade das águas 

costeiras 13 1 10 236 500,00 € 0,00 € 0,00%

Preservação dos ecossistemas costeiros 3 0 1 844 880,00 € 0,00 € 0,00%

Proteção dos habitats costeiros 9 2 16 257 561,00 € 150 091,00 € 0,92%

Proteção e valorização do património 

geológico 2 0 385 000,00 € 0,00 € 0,00%

Recuperação e restauro do sistema dunar 10 3 992 016,00 € 11 016,00 € 1,11%

Requalificação de estuários e linhas de água 

costeiras 12 2 2 774 895,00 € 327 101,00 € 11,79%

Valorização das paisagens costeiras 10 1 48 251 670,00 € 251 418,00 € 0,52%

TOTAL 59 9 80 742 522,00 € 739 626,00 € 0,92%

EE2 -

Proteção e Conservação dos 

Sistemas Biofísicos Costeiros e da 

Paisagem

NOTA: Mapa com valor atualizados. Falta apenas a valor das acções de melhoria da qualidade das águas costeiras

Na Recuperação e restauro terá +1 ação da CM Matosinhos

EIXO ESTRATÉGICO TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO
NÚMERO DE AÇÕES INVESTIMENTO ESTIMADO (€) PERCENTAGEM 

POR TIPO DE 
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Tipologia Código Designação Localização Descrição

Montante de 

investimento estimado 

(€)

Programação 

temporal

Entidades

envolvidas

Fontes de 

financiamento

Nível de 

prioridade

Ações de melhoria da 

qualidade das águas 

costeiras

A2.9

Infraestrutur

as de 

drenagem de 

águas 

pluviais - 

Angeiras/Cor

go

Matosinhos

Execução de infraestruturas 

de drenagem de águas 

pluviais com o objetivo de 

melhorar a qualidade das 

massas de água costeiras.

- 2018-2020 CM Matosinhos POSEUR Elevada

Proteção dos habitats 

costeiros
A2.23

Eliminação 

de plantas 

exóticas 

invasoras - 

Cabo do 

Mundo

Matosinhos

Com esta ação pretende-se 

promover o aumento da 

área e do estado de 

conservação dos habitats 

1230 e 1310pt5 (principais 

espécies exóticas 

invasoras:  Carpobrotus 

edulis).

56 175 2021-2024 APA POSEUR Intermédia

Proteção dos habitats 

costeiros
A2.24

Eliminação 

de plantas 

exóticas 

invasoras - 

Boa Nova

Matosinhos

Com esta ação pretende-se 

promover o aumento da 

área e do estado de 

conservação dos habitats 

1230 e 1310pt5 (principais 

espécies exóticas 

invasoras:  Carpobrotus 

edulis).

93 916 2021-2024 APA POSEUR Intermédia

Recuperação e 

restauro do sistema 

dunar

A2.35

Requalificaç

ão do cordão 

dunar - 

Matosinhos

Matosinhos

Esta ação compreende as 

seguintes componentes:

- Recuperação e 

requalificação da vegetação 

dunar;

- Controlo de espécies 

exóticas infestantes

- Revestimento de taludes 

com geomalha 

tridimensional para 

proteção do solo e 

promoção do crescimento 

da vegetação;

- Reposição do coberto 

vegetal com vegetação 

rasteira adaptada;

- Relocalização de 

regeneradores dunares em 

paliçada e dispostos em 

grelha;

- Ligação, reforço, 

eliminação ou relocalização 

das infraestruturas de 

acessibilidade pedonal.

- 2021-2024 APA POSEUR Intermédia

Recuperação e 

restauro do sistema 

dunar

A2.36

Requalificaç

ão do cordão 

dunar - Praia 

do 

Funtão/Corg

o

Matosinhos

Esta ação consiste no 

restauro ecológico do 

cordão dunar com o 

objetivo de preservar os 

valores naturais associados 

aos sistemas psamófilos e 

de aumentar a resistência 

dos mesmos aos riscos 

costeiros. Inclui a utilização 

de regeneradores dunares, 

por exemplo paliçadas, a 

plantação de espécies 

adaptadas aos sistemas 

dunares e, dependendo da 

localização, a implantação 

de passadiços 

sobreelevados.

- 2021-2024 APA POSEUR Intermédia

Requalificação de 

estuários e linhas de 

água costeiras

A2.42

Requalificaç

ão das 

margens das 

ribeiras 

atlânticas - 

Matosinhos

Matosinhos

Recuperação da vegetação 

ribeirinha adaptada às 

condições edafoclimáticas 

e habitats contíguos - 

Ribeira da Boa Nova, 

Ribeira do Cão, Rebeira da 

Guarda, Ribeira de Joane, 

Ribeira do Funtão, Ribeira 

do Corgo, Ribeira da 

Aguadela, Ribeira de 

Pampelido, Ribeira do 

Facho e Rio Onda.

- 2018-2020 CM Matosinhos POSEUR Elevada

Requalificação de 

estuários e linhas de 

água costeiras

A2.43

Requalificaç

ão ambiental 

do estuário 

do Rio Onda

Perafita, 

Lavra e Santa 

Cruz do Bispo

Promover a renaturalização 

e requalificação das áreas 

estuarinas e contribuir  para 

a preservação da 

biodiversidade dos 

ecossistemas ribeirinhos.

- 2021-2024 CM Matosinhos POSEUR Intermédia

Valorização das 

paisagens costeiras
A2.59

Criação e 

dinamização 

de percursos 

pedestres na 

orla costeira - 

Lavra e 

Perafita

Matosinhos

Pretende-se, com esta 

ação, estabelecer ligações 

que possibilitem a 

integração entre a linha de 

costa e a rede de caminhos 

rurais  do Parque Rural de 

Lavra e Perafita.

- 2021-2024 CM Matosinhos Outras Intermédia

TOTAL 150 091,00 €
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 5 - Eixo Estratégico 3 – “Valorização económica dos recursos costeiros 
 

 
   5.1 - Melhoria das condições de circulação e estacionamento;  

   5.2 - Qualificação das infraestruturas e equipamentos de apoio aos desportos náuticos;  

   5.3 - Qualificação dos portos comerciais;  

   5.4 - Qualificação dos portos de pesca;  

   5.5 - Qualificação urbanística das frentes marítimas;  

   5.6 - Qualificação das infraestruturas e equipamentos de apoio à pesca local;  

   5.7 - Reforço da atratividade turística;  

   5.8 - Valorização do património cultural.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

APA APDL DGRM
CM 

MATOSINHOS
POSEUR MAR 2020 OUTRAS

Ações de melhoria da qualidade das águas x

Preservação dos ecossistemas costeiros

Proteção dos habitats costeiros 150 091,00 € x

Proteção e valorização do património 

geológico

Recuperação e restauro do sistema dunar 11 016,00 € x

Requalificação de estuários e linhas de água 

costeiras 327 101,00 € x

Valorização das paisagens costeiras 251 418,00 € x

TOTAL 150 091,00 € 0,00 € 0,00 € 589 535,00 €

EIXO ESTRATÉGICO TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO

INVESTIMENTO POR ENTIDADES FONTES FINANCIAMENTO

EE2 -

Proteção e Conservação dos 

Sistemas Biofísicos Costeiros e da 

Paisagem

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ações de melhoria da qualidade 

das águas costeiras*

Recuperação e restauro do 

sistema dunar*
11 016,00 €

Requalificação de estuários e 

linhas de água costeiras*
42 145,33 € 42 145,33 € 42 145,33 € 50166,25 50166,25 50166,25 50166,25

Valorização das paisagens 

costeiras*
62 854,50 € 62 854,50 € 62 854,50 € 62 854,50 €

TOTAL 53 161,33 € 42 145,33 € 42 145,33 € 113 020,75 € 113 020,75 € 113 020,75 € 113 020,75 €

ANOS DE INTERVENÇÃO

NOTA: * Os valores apresentados foram estimados numa igual proporção nos diferentes anos

TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO E 

INVESTIMENTO PELA CM 

MATOSINHOS
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 POC-CE MATOSINHOS POC-CE MATOSINHOS

Melhoria das condições de circulação 

e estacionamento 2 0 14 650 000,00 € 0,00%

Qualificação das infraestruturas e 

equipamentos de apoio aos 

desportos náuticos 5 2 1 550 000,00 € 440 000,00 € 28,39%

Qualificação dos portos comerciais 2 2 100 000 000,00 € 100 000 000,00 € 100,00%

Qualificação dos portos de pesca 10 4 85 451 625,00 € 82 661 625,00 € 96,73%

Qualificação urbanística das frentes 

marítimas 17 1 20 446 560,00 € 0,00%

Qualificação das infraestruturas e 

equipamentos de apoio à pesca local 8 0 7 466 007,00 € 0,00%

Reforço da atratividade turística 4 1 10 012 950,00 € 3 500 000,00 € 34,95%

Valorização do património cultural 13 1 2 340 000,00 € 0,00%

TOTAL 61 11 241 917 142,00 € 186 601 625,00 € 77,13%

NOTA: A informação apresentada terá alguns ajustamentos dado a CM Matosinhos ter valores a apresentar

EIXO ESTRATÉGICO TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO

NÚMERO DE AÇÕES INVESTIMENTO ESTIMADO (€) PERCENTAGE

M POR TIPO DE 

INTERVENÇÃO - 

MATOSINHOS

EE3 -

Valorização Económica dos 

Recursos Costeiros
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Qualificação urbanística das 

frentes marítimas

Qualificação das infraestruturas e 

equipamentos de apoio à pesca 

local

Valorização do património cultural

TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ANOS DE INTERVENÇÃOTIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO E 

INVESTIMENTO PELA CM 

MATOSINHOS

APA APDL DGRM
CM 

MATOSINHOS
DOCAPESCA POSEUR MAR 2020 NORTE2020 OUTRAS

Qualificação das infraestruturas e 

equipamentos de apoio aos 

desportos náuticos

440 000,00 €    X X

Qualificação dos portos comerciais 100 000 000,00 €  X

Qualificação dos portos de pesca 80 000 000,00 €    2 661 625,00 € X X

Qualificação urbanística das frentes 

marítimas
X

Qualificação das infraestruturas e 

equipamentos de apoio à pesca local
X

Reforço da atratividade turística 3 500 000,00 €      X

Valorização do património cultural X

TOTAL 0,00 € 183 500 000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 101 625,00 € 

INVESTIMENTO POR ENTIDADES FONTES FINANCIAMENTO

EIXO ESTRATÉGICO TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO

EE3 -

Valorização Económica dos 

Recursos Costeiros
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Tipologia Código Designação Localização Descrição

Montante de 

investimento estimado 

(€)

Programação 

temporal

Entidades

envolvidas

Fontes de 

financiamento

Nível de 

prioridade

Qualificação dos 

portos comerciais
A3.14

Prolongamen

to do 

quebramar 

Exterior do 

Porto de 

Leixões

Matosinhos

Melhorar as condições de 

segurança na entrada do 

porto através da construção 

do prolongamento do 

quebramar exterior Norte 

do Porto de Leixões.

50 000 000 2018-2020 APDL Outras Elevada

Qualificação dos 

portos comerciais
A3.15

Acessibilidad

es Maritimas 

do Porto de 

Leixões

Matosinhos

Melhorar as condições de 

segurança na entrada e da 

manobra de navios no porto 

através do rebaixamento do 

canal de entrada e da bacia 

de rotação do Porto de 

Leixões.

50 000 000 2018-2020 APDL Outras Elevada

Qualificação dos 

portos de pesca
A3.20

Reabilitação 

do Porto de 

Pesca de 

Matosinhos

Matosinhos

Melhorar as condições de 

utilização e de segurança 

do Porto de Pesca do ponto 

de vista da operação 

marítima.

80 000 000 2018-2022 APDL Outras Intermédia

Qualificação dos 

portos de pesca
A3.21

Qualificação 

das 

infraestrutur

as do Porto 

de Pesca de 

Matosinhos

Matosinhos

Pavimentação de 

arruamentos (3ª e última 

fase).

Requalificação exterior das 

bandas de armazéns de 

comerciantes.

1 090 625 2019-2021 Docapesca Outras Intermédia

Qualificação dos 

portos de pesca
A3.22

Construção 

do Edifício 

do Mercado 

de Segunda 

Venda - 

Porto de 

Pesca de 

Matosinhos

Matosinhos

Qualificação das condições 

de venda e transação do 

pescado.

1 500 000 2019-2021 Docapesca Outras Intermédia

Qualificação dos 

portos de pesca
A3.23

Qualificação 

das 

infraestrutur

as e 

equipamento

s de apoio à 

atividade 

piscatória do 

Porto de 

Pesca de 

Matosinhos

Matosinhos

Aquisição, montagem 

defensas, escadas e 

cabeços de amarração.

71 000 2018 Docapesca MAR 2020 Elevada

Qualificação 

urbanística das frentes 

marítimas

A3.30

Qualificação 

urbanística 

da frente 

marítima 

entre 

Angeiras e 

Corgo

Matosinhos

Esta ação refere-se, 

genericamente, à 

qualificação do espaço 

público e infraestruturas e 

equipamentos urbanos na 

frente marítima entre 

Angeiras e Corgo.

- 2018-2028 CM Matosinhos Outras Baixa

Reforço da 

atratividade turística
A3.37

Marina do 

Terminal de 

Cruzeiros - 

Porto de 

Leixões

Matosinhos

Construção de 

equipamentos e 

infraestruturas para a 

criação de um porto de 

recreio.

3 500 000 2018-2020 APDL Outras Intermédia

Valorização do 

património cultural
A3.51

Reabilitação 

da Casa da 

Guarda 

Fiscal

Matosinhos

Esta ação visa, 

fundamentalmente, a 

valorização do património 

cultural edificado e a 

melhoria das condições 

proporcionadas aos 

utilizadores dos Caminhos 

de Santiago.

- 2021-2024 CM Matosinhos NORTE2020 Baixa

Qualificação das 

infraestruturas e 

equipamentos de 

apoio à pesca local

A3.6

Qualificação 

das 

infraestrutur

as do Núcleo 

Piscatório de 

Angeiras

Matosinhos

Reabilitação do edifício do 

posto e da rampa 

varadouro.

440 000 2018-2020 Docapesca MAR 2020 Elevada

Qualificação das 

infraestruturas e 

equipamentos de 

apoio à pesca local

A3.8

Requalificaç

ão das 

acessibilidad

es viárias e 

das 

condições de 

circulação no 

Portinho de 

Angeiras

Matosinhos

Esta ação dirige-se à 

melhoria das condições de 

acesso viário ao espaço 

portuário.

- 2018-2020 CM Matosinhos Outras Intermédia

TOTAL 186 601 625,00 €



 
  

17 

 

 6 - Eixo Estratégico 4 – “Valorização e qualificação das praias marítimas” 
 

 
  6.1 - Demolição de construções e áreas impermeabilizadas existentes no areal ou margem;  

   6.2 - Renaturalização, com vista à recuperação dunar e da vegetação degradada;  

 6.3 - Manutenção de estacionamento, com o objetivo de valorização paisagística e ambiental;  

 6.4 - Requalificação de estacionamento, de modo a dotar as praias de áreas e espaços de 
estacionamento adequados;  

 6.5 - Criação de estacionamento adequado às características específicas das praias;  

 6.6 - Manutenção de acessos pedonais, com o objetivo de melhorar as condições de acessibilidade 
pedonal às praias;  

 6.7 - Criação de acessos pedonais adequados às características específicas das praias.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POC-CE MATOSINHOS POC-CE MATOSINHOS

Intervenção de qualificação das praias 

(demolição) 24 4 2 816 500,00 € 189 500,00 € 6,73%

Intervenção de qualificação das praias 

(renaturalização) 21 4 2 403 000,00 € 216 500,00 € 9,01%

Intervenção de qualificação das praias 

(manutenção de estacionamento) 47 12 3 319 000,00 € 1 404 000,00 € 42,30%

Intervenção de qualificação das praias 

(requalificação de estacionamento) 14 1 1 685 500,00 € 89 500,00 € 5,31%

Intervenção de qualificação das praias 

(criação de estacionamento) 17 0 2 967 500,00 € 0,00 € 0,00%

Intervenção de qualificação das praias 

(manutenção de acessos pedonais) 64 12 43 440 500,00 € 926 500,00 € 2,13%

Intervenção de qualificação das praias 

(criação de acessos pedonais) 4 0 531 000,00 € 0,00 € 0,00%

TOTAL 191 33 57 163 000,00 € 2 826 000,00 € 4,94%

EIXO ESTRATÉGICO TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO

NÚMERO DE AÇÕES INVESTIMENTO ESTIMADO (€) PERCENTAGEM 

POR TIPO DE 

INTERVENÇÃO - 

MATOSINHOS

EE4 -

Valorização e Qualificação das 

Praias Marítimas
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APA APDL DGRM
CM 

MATOSINHOS
ARH NORTE DOCAPESCA POSEUR MAR 2020 OUTRAS

Intervenção de qualificação das praias 

(demolição) 56 000,00 € 10 750,00 € 66 750,00 € 56 000,00 €

Intervenção de qualificação das praias 

(renaturalização) 62 666,67 € 14 250,00 € 76 916,67 € 62 666,67 €

Intervenção de qualificação das praias 

(manutenção de estacionamento) 395 250,00 € 105 250,00 € 500 500,00 € 395 250,00 € 7 750,00 €

Intervenção de qualificação das praias 

(requalificação de estacionamento) 29 833,33 € 29 833,33 € 29 833,33 €

Intervenção de qualificação das praias 

(manutenção de acessos pedonais) 308 833,33 € 308 833,33 € 308 833,33 €

TOTAL 852 583,33 € 130 250,00 € 0,00 € 982 833,33 € 852 583,33 € 7 750,00 €

INVESTIMENTO POR ENTIDADES FONTES FINANCIAMENTO

NOTA: * Os valores apresentados para esta tipologia foram estimados numa igual proporção para as entidades envolvidas

EIXO ESTRATÉGICO TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO

EE4 -

Valorização e Qualificação das 

Praias Marítimas
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Intervenção de qualificação das 

praias (demolição)
6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 €

Intervenção de qualificação das 

praias (renaturalização)
6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 €

Intervenção de qualificação das 

praias (manutenção de 

estacionamento)

45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 €

Intervenção de qualificação das 

praias (requalificação de 

estacionamento)

2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 €

Intervenção de qualificação das 

praias (manutenção de acessos 

pedonais)

28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 €

TOTAL 89 348,48 € 89 348,48 € 89 348,48 € 89 348,48 € 89 348,48 € 89 348,48 € 89 348,48 € 89 348,48 € 89 348,48 € 89 348,48 € 89 348,48 €

ANOS DE INTERVENÇÃOTIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO E 

INVESTIMENTO PELA CM 

MATOSINHOS
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Tipologia Código Designação Localização Descrição

Montante de 

investimento estimado 

(€)

Programação 

temporal

Entidades

envolvidas

Fontes de 

financiamento

Nível de 

prioridade

Intervenção de 

qualificação das praias 

(demolição de 

edificado)

A4.15

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

da Quebrada 

e Marreco 

(PIP48)

Matosinhos

Demolição de construções e 

áreas impermeabilizadas 

existentes no areal ou na 

margem

98 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Elevada

Intervenção de 

qualificação das praias 

(demolição de 

edificado)

A4.16

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

da Memória, 

Facho e 

Paraíso 

(PIP49)

Matosinhos

Demolição de construções e 

áreas impermeabilizadas 

existentes no areal ou na 

margem

37 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Elevada

Intervenção de 

qualificação das praias 

(demolição de 

edificado)

A4.17

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

Azul e da 

Boa Nova 

(PIP52)

Matosinhos

Demolição de construções e 

áreas impermeabilizadas 

existentes no areal ou na 

margem

32 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Elevada

Intervenção de 

qualificação das praias 

(demolição de 

edificado)

A4.18

Plano de 

Intervenção 

na Praia de 

Matosinhos 

(PIP55)

Matosinhos

Demolição de construções e 

áreas impermeabilizadas 

existentes no areal ou na 

margem

21 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APDL

Elevada

Intervenção de 

qualificação das praias 

(renaturalização)

A4.37

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

da Quebrada 

e Marreco 

(PIP48)

Matosinhos
Recuperação dunar e da 

vegetação degradada
140 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Elevada

Intervenção de 

qualificação das praias 

(renaturalização)

A4.38

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

da Memória, 

Facho e 

Paraíso 

(PIP49)

Matosinhos
Recuperação dunar e da 

vegetação degradada
23 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Elevada

Intervenção de 

qualificação das praias 

(renaturalização)

A4.39

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

Azul e da 

Boa Nova 

(PIP52)

Matosinhos
Recuperação dunar e da 

vegetação degradada
24 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Elevada

Intervenção de 

qualificação das praias 

(renaturalização)

A4.40

Plano de 

Intervenção 

na Praia de 

Matosinhos 

(PIP55)

Matosinhos
Recuperação dunar e da 

vegetação degradada
28 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APDL

Elevada

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

estacionamento)

A4.71

Plano de 

Intervenção 

na Praia de 

Angeiras 

Norte (PIP42)

Matosinhos
Valorização paisagística e 

ambiental
102 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

estacionamento)

A4.72

Plano de 

Intervnção 

nas Praias 

de Barreiro / 

Angeiras Sul 

e Central / 

Angeiras Sul 

(PIP43)

Matosinhos
Valorização paisagística e 

ambiental
31 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Docapesca

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

estacionamento)

A4.73

Plano de 

Intervenção 

na Praia do 

Funtão 

(PIP44)

Matosinhos
Valorização paisagística e 

ambiental
38 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

estacionamento)

A4.74

Plano de 

Intervenção 

na Praia de 

Pedras do 

Corgo 

(PIP46)

Matosinhos
Valorização paisagística e 

ambiental
57 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

estacionamento)

A4.75

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

de Pedras da 

Agudela e 

Agudela 

(PIP47)

Matosinhos
Valorização paisagística e 

ambiental
180 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia



 
  

22 

 
  

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

estacionamento)

A4.76

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

da Quebrada 

e Marreco 

(PIP48)

Matosinhos
Valorização paisagística e 

ambiental
128 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

estacionamento)

A4.77

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

da Memória, 

Facho e 

Paraíso 

(PIP49)

Matosinhos
Valorização paisagística e 

ambiental
204 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

estacionamento)

A4.78

Plano de 

Intervenção 

na Praia do 

Cabo do 

Mundo 

(PIP50)

Matosinhos
Valorização paisagística e 

ambiental
171 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

estacionamento)

A4.79

Plano de 

Intervenção 

na Praia do 

Aterro 

(PIP51)

Matosinhos
Valorização paisagística e 

ambiental
255 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

estacionamento)

A4.80

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

Azul e da 

Boa Nova 

(PIP52)

Matosinhos
Valorização paisagística e 

ambiental
26 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

estacionamento)

A4.81

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

de Fuzelhas 

e dos 

Beijinhos 

(PIP53)

Matosinhos
Valorização paisagística e 

ambiental
149 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APDL

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

estacionamento)

A4.82

Plano de 

Intervenção 

na Praia de 

Matosinhos 

(PIP55)

Matosinhos
Valorização paisagística e 

ambiental
61 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APDL

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(requalificação de 

estacionamento)

A4.101

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

Azul e da 

Boa Nova 

(PIP52)

Matosinhos
Melhoria das condições de 

utilização e visitação
89 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

acessos pedonais)

A4.162

Plano de 

Intervenção 

na Praia de 

Angeiras 

Norte (PIP42)

Matosinhos
Melhoria das condições de 

acessibilidade pedonal
64 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

acessos pedonais)

A4.163

Plano de 

Intervnção 

nas Praias 

de Barreiro / 

Angeiras Sul 

e Central / 

Angeiras Sul 

(PIP43)

Matosinhos
Melhoria das condições de 

acessibilidade pedonal
67 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Docapesca

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

acessos pedonais)

A4.164

Plano de 

Intervenção 

na Praia do 

Funtão 

(PIP44)

Matosinhos
Melhoria das condições de 

acessibilidade pedonal
30 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

acessos pedonais)

A4.165

Plano de 

Inteervenção 

na Praia de 

Pedras 

Brancas 

(PIP45)

Matosinhos
Melhoria das condições de 

acessibilidade pedonal
55 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

acessos pedonais)

A4.166

Plano de 

Intervenção 

na Praia de 

Pedras do 

Corgo 

(PIP46)

Matosinhos
Melhoria das condições de 

acessibilidade pedonal
90 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

acessos pedonais)

A4.167

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

de Pedras da 

Agudela e 

Agudela 

(PIP47)

Matosinhos
Melhoria das condições de 

acessibilidade pedonal
125 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

acessos pedonais)

A4.168

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

da Quebrada 

e Marreco 

(PIP48)

Matosinhos
Melhoria das condições de 

acessibilidade pedonal
89 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

acessos pedonais)

A4.169

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

da Memória, 

Facho e 

Paraíso 

(PIP49)

Matosinhos
Melhoria das condições de 

acessibilidade pedonal
71 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

acessos pedonais)

A4.170

Plano de 

Intervenção 

na Praia do 

Cabo do 

Mundo 

(PIP50)

Matosinhos
Melhoria das condições de 

acessibilidade pedonal
190 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

acessos pedonais)

A4.171

Plano de 

Intervenção 

na Praia do 

Aterro 

(PIP51)

Matosinhos
Melhoria das condições de 

acessibilidade pedonal
114 500 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

acessos pedonais)

A4.172

Plano de 

Intervenção 

nas Praias 

Azul e da 

Boa Nova 

(PIP52)

Matosinhos
Melhoria das condições de 

acessibilidade pedonal
14 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

Intervenção de 

qualificação das praias 

(manutenção de 

acessos pedonais)

A4.173

Plano de 

Intervenção 

na Praia de 

Leça da 

Palmeira 

(PIP54)

Matosinhos
Melhoria das condições de 

acessibilidade pedonal
15 000 2018-2028

C. M. 

Matosinhos

APA / ARH 

Norte

Intermédia

TOTAL 2 826 000,00 €
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 7 - Eixo Estratégico 5 – “Monitorização e avaliação das dinâmicas costeiras” 
 

 
   7.1 - Monitorização;  

 7.2 - Estudo;  

 7.3 - Estudo / Monitorização / Sensibilização;  

 7.4 - Monitorização / Levantamento;  

 7.5 - Monitorização / Sensibilização.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POC-CE MATOSINHOS POC-CE MATOSINHOS

Monitorização / Levantamento 17 890 300,00 € 49 461,11 € 5,56%

Monitorização 10 1 103 200,00 € 61 288,89 € 5,56%

Estudo 9 338 700,00 € 18 816,67 € 5,56%

Estudo / Monitorização / Sensibilização 8 2 350 000,00 € 130 555,56 € 5,56%

Monitorização / Sensibilização 4 100 500,00 € 5 583,33 € 5,56%

TOTAL 48 0 4 782 700,00 € 265 705,56 € 5,56%

EIXO ESTRATÉGICO TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO

NÚMERO DE AÇÕES INVESTIMENTO ESTIMADO (€) PERCENTAGEM 

POR TIPO DE 

INTERVENÇÃO - 

MATOSINHOS

EE5 -

Monitorização e Avaliação das 

Dinâmicas Costeiras

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

EIXO 5 53 811,11 € 53 811,11 € 53 811,11 € 7 040,28 € 7 040,28 € 7 040,28 € 7 040,28 € 19 027,78 € 19 027,78 € 19 027,78 € 19 027,78 €

FONTES DE FINANCIAMENTO

NOTA:  Os valores apresentados foram estimados numa igual proporção nos diferentes anos

POSEUR

Programa LIFE 2014-2020

CM MATOSINHOS
ANOS DE INTERVENÇÃO
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Tipologia Código Designação Localização Descrição

Montante de 

investimento estimado 

(€)

Programação 

temporal

Entidades

envolvidas

Fontes de 

financiamento

Nível de 

prioridade

Monitorização / 

Levantamento
A5.1

Fotografia aérea de pormenor 

com estereoscopia (sistema 

praia-duna)

Caminha - 

Espinho

Observação de mudanças e obtenção de 

dados associados ao sistema praia-duna

2018-2028

(dois levantamentos 

integrais por ano, 

sendo um realizado 

depois do verão e 

outro depois do 

inverno)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2020

Elevada

Monitorização / 

Levantamento
A5.2

Fotografia aérea com 

estereoscopia (área de 

aplicação do POC-CE)

Caminha - 

Espinho

Observação de mudanças e obtenção de 

dados associados ao sistema praia-duna e 

zonas interiores até ao limite de aplicação 

do POC-CE

2018-2028

(dois levantamentos 

integrais por ano, 

sendo um realizado 

depois do verão e 

outro depois do 

inverno)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2021

Elevada

Monitorização / 

Levantamento
A5.3 Levantamento maremétrico

Caminha - 

Espinho

Determinação de parâmetros temporais e 

espaciais (ciclos de maré)

2018-2028

(contínuo e em tempo 

real)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2022

Elevada

Monitorização / 

Levantamento
A5.4 Levantamento ondométrico

Caminha - 

Espinho

Determinação de parâmetros temporais e 

espaciais (ondulação marítima)

2018-2028

(contínuo e em tempo 

real)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2023

Elevada

Monitorização / 

Levantamento
A5.5 Levantamento anemométrico

Caminha - 

Espinho

Determinação de parâmetros temporais e 

espaciais (vento)

2018-2028

(contínuo e em tempo 

real)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2024

Elevada

Monitorização A5.6 Inspeção visual
Caminha - 

Espinho

Caracterização e registo espacial e 

temporal das ocorrências de modificação 

morfológica do sistema praia-duna ou 

destruição de edificações

2018-2028

(sazonal, de 

preferência 2 a 4 

vezes por ano; caso se 

justifique, deve ser 

realizada 

imediatamente a 

seguir a eventos de 

temporal passível de 

provocar 

modificações 

geomorfológicas ou 

ecológicas)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2025

Elevada

Monitorização A5.7
Registo de ocorrências de 

galgamentos

Caminha - 

Espinho

Registo espacial e temporal da ocorrência 

de galgamentos oceânicos e 

determinação de zonas vulneráveis

2018-2028

(imediatamente a 

seguir a eventos de 

temporal em que 

ocorram galgamentos 

oceânicos)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2026

Elevada

Monitorização A5.8
Levantamento da linha de 

costa

Caminha - 

Espinho
Obtenção da linha de costa

2018-2028

(um levantamento 

integral por ano, 

podendo, no caso de 

ocorrência de 

tempestades 

particularmente 

energéticas, ser feito 

um outro 

levantamento após 

este tipo de evento)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2027

Elevada

Monitorização A5.9
Levantamento de perfis 

topográficos transversais

Caminha - 

Espinho

Obtenção e análise de perfis topográficos 

transversais

2018-2028

(um levantamento 

integral por ano)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2028

Intermédia

Monitorização A5.10
Cobertura sedimentar do 

sistema praia-duna

Caminha - 

Espinho

Caracterização da cobertura sedimentar 

do sistema praia-duna

2018-2028

(um levantamento 

integral por ano)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2029

Intermédia

Monitorização A5.11

Cobertura sedimentar da área 

imersa até à batimétrica dos -

50 m

Caminha - 

Espinho

Identificação e caracterização da 

cobertura sedimentar da plataforma

2018-2028

(levantamento para 

definição da situação 

base; levantamento 

integral de 4 em 4 

anos)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2030

Intermédia

Monitorização / 

Levantamento
A5.12 Geologia da área imersa

Caminha - 

Espinho

Identificação e análise da geologia da 

plataforma oceânica portuguesa

2018-2028

(uma campanha de 

sondagens)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2031

Baixa

Monitorização / 

Levantamento
A5.13 Levantamento batimétrico

Caminha - 

Espinho

Observação da mudança morfológica da 

faixa imersa de toda a área de aplicação 

do POC-CE

750 000,00 €

2018-2028

(levantamento para 

definição da situação 

base; levantamento 

integral de 4 em 4 

anos)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2032

Elevada

Monitorização / 

Levantamento
A5.14

Levantamento topo-

batimétrico

Caminha - 

Espinho

Observação da mudança morfológica da 

faixa emersa até 200 m para o interior a 

partir da linha de limite de leito e da faixa 

imersa até à cota -20m

200 000,00 €

2018-2028

(um levantamento 

integral de 4 em 4 

anos)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2033

Intermédia

Estudo A5.15

Caracterização dos habitats 

aquáticos da faixa costeira 

(Póvoa de Varzim-Espinho)

Caminha - 

Espinho

Elaboração do mapa de habitats e 

comunidades bentónicas
168 200,00 €

2018-2028

(o período de estudo 

é de 1 ano - 

primavera/verão)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2034

Intermédia

1 400 000,00 €
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A5.16
Caminha - 

Espinho

Georreferenciação dos recifes de 

Sabellaria alveolata  na área de 

intervenção

2018-2028

(o período de estudo 

é de 1 ano - 

primavera/verão)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2035

Elevada

A5.17
Caminha - 

Espinho

Estudo da dinâmica populacional de 

Sabellaria alveolata

2018-2028

(anual ou bianual)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2036

Elevada

A5.18
Caminha - 

Espinho

Divulgação e sensibilização para as 

particularidades da Sabellaria alveolata

2018-2028

(o período de estudo 

é de 2 anos - 

primavera/verão)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2037

Elevada

A5.19
Caminha - 

Espinho

Monitorização das populações existentes 

dentro da área de intervenção, em 

especial Fucus serratus  e Ascophyllum 

nodosum

2018-2028

(anual ou bienal)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2038

Elevada

A5.20
Caminha - 

Espinho

Monitorização de espécies que podem ser 

usadas como indicadoras de mudanças 

climáticas

2018-2028

(anual ou bienal)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2039

Intermédia

A5.21
Caminha - 

Espinho

Monitorização e vigilância de espécies 

invasoras

2018-2028

(anual ou bienal)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2040

Elevada

A5.22
Caminha - 

Espinho

Divulgação e sensibilização da população 

geral
8 700,00 €

2018-2028

(o período de estudo 

é de 2 anos - 

primavera/verão)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2041

Elevada

A5.23
Caminha - 

Espinho

Monitorização da macrofauna e 

meiofauna
61 200,00 €

2018-2028

(anual ou bienal)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2042

Intermédia

A5.24
Caminha - 

Espinho

Divulgação e sensibilização da popilação 

geral
8 700,00 €

2018-2028

(o período de estudo 

é de 2 anos - 

primavera/verão)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2043

Intermédia

A5.25
Caminha - 

Espinho

Avaliação da abundância e dinâmica das 

populações de ouriço-do-mar 

(Paracentrotus lividus ) e de mexilhão 

(Mytilus galloprovincialis )

2018-2028

(o período de estudo 

é de 3 anos - 

primavera/verão)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2044

Elevada

A5.26
Caminha - 

Espinho

Avaliação da abundância e dinâmica das 

populações de lingueirão (Ensis spp )

2018-2028

(o período de estudo 

é de 3 anos - 

primavera/verão)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2045

Elevada

A5.27
Caminha - 

Espinho

Avaliação da abundância e dinâmica das 

populações de ameijoa branca (Spisula 

solida )

2018-2028

(o período de estudo 

é de 3 anos - 

primavera/verão)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2046

Elevada

A5.28
Caminha - 

Espinho

Sensibilização e informação sobre a 

importância da exploração sustentável 

dos recursos

8 700,00 €

2018-2028

(o período de estudo 

é de 3 anos - 

primavera/verão)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2047

Elevada

Estudo A5.29

Cartografia de pormenor e 

avaliação do estado de 

conservação do cordão dunar 

(habitat 2120) e duna 

embrionária (habitat 2110) na 

área do POC-CE

Caminha - 

Espinho

Avaliação do estado de conservação do 

cordão dunar
65 000,00 €

2018-2028

(o período de estudo 

é de 1 ano)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2048

Intermédia

Estudo A5.30

Estudo das espécies de flora 

exóticas invasoras na área do 

POC-CE

Caminha - 

Espinho

Avaliação do estado atual da flora 

invasora
70 000,00 €

2018-2028

(o período de estudo 

é de 1 ano)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2049

Elevada

Monitorização A5.31

Monitorização das 

comunidades de fauna 

terrestre nas áreas críticas e 

área geral de intervenção do 

POC-CE

Caminha - 

Espinho

Caracterização e avaliação da evolução das 

populações existentes na área de 

intervenção do POC-CE

40 000,00 €

2018-2028

(bianual - inverno e 

primavera - 3 anos)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2050

Baixa

Monitorização A5.32

Monitorização das 19 

espécies de flora com 

interesse para a conservação 

(espécies da DH e RELAPE) 

dadas para a área de estudo

Caminha - 

Espinho

Monitorização do estado de conservação 

da flora com interesse para a conservação 

na área de intervenção do POC-CE

14 000,00 €
2018-2028

(anual ou bienal)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2051

Baixa

Monitorização A5.33

Monitorização dos 27 habitats 

na área de intervenção do 

POC-CE

Caminha - 

Espinho

Monitorização do estado de conservação 

dos habitats naturais na área de 

intervenção do POC-CE

16 000,00 €
2018-2028

(anual ou bienal)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2052

Baixa

Monitorização A5.34

Monitorização da flora e 

habitats nas áreas alvo de 

intervenção com a exceção 

das que serão unicamente 

sujeitas a Alimentação 

Artificial Mar (áreas de 

pequena dimensão - menores 

3 ha)

Caminha - 

Espinho

Monitorização do impacto das 

intervenções programadas pelo POC-CE 

na flora e habitats

1 600,00 €

2018-2028

(o período de estudo 

é de 3 anos - 

primavera/verão)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2053

Elevada

Monitorização A5.35

Monitorização da flora e 

habitats nas áreas alvo de 

intervenção com a exceção 

das que serão unicamente 

sujeitas a Alimentação 

Artificial Mar (áreas de média 

dimensão - entre 3 e 15 ha)

Caminha - 

Espinho

Monitorização do impacto das 

intervenções programadas pelo POC-CE 

na flora e habitats

3 000,00 €

2018-2028

(o período de estudo 

é de 3 anos - 

primavera/verão)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2054

Elevada

Monitorização A5.36

Monitorização da flora e 

habitats nas áreas alvo de 

intervenção com a exceção 

das que serão unicamente 

sujeitas a Alimentação 

Artificial Mar (áreas de 

grande dimensão - superior a 

15 ha)

Caminha - 

Espinho

Monitorização do impacto das 

intervenções programadas pelo POC-CE 

na flora e habitats

4 000,00 €

2018-2028

(o período de estudo 

é de 3 anos - 

primavera/verão)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2055

Elevada

Monitorização A5.37

Monitorização dos recursos 

intertidais/ecossistemas 

marinhos nas áreas alvo de 

intervenção sujeitas a 

Alimentação Artificial Mar

Caminha - 

Espinho

Monitorização do impacto das 

intervenções programadas pelo POC-CE 

nos recursos intertidais/ecossistemas 

marinhos

3 000,00 €

2018-2028

(o período de estudo 

é de 3 anos - 

primavera/verão)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2056

Elevada

Monitorização A5.38

Monitorização da fauna 

terrestre nas áreas alvo de 

intervenção com a exceção 

das que serão unicamente 

sujeitas a Alimentação 

Artificial Mar e/ou paliçadas 

(áreas de pequena dimensão - 

menores 3 ha)

Caminha - 

Espinho

Monitorização do impacto das 

intervenções programadas pelo POC-CE 

na fauna terrestre

1 700,00 €

2018-2028

(bianual - inverno e 

primavera - 3 anos)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2057

Elevada

Estudo / 

Monitorização / 

Sensibilização

Monitorização dos recursos 

exploráveis

202 500,00 €

91 800,00 €

57 600,00 €

Estudo / 

Monitorização / 

Sensibilização

Caracterização, monitorização 

e sensibilização dos recifes 

de Sabellaria alveolata

Monitorização / 

Sensibilização

Monitorização e 

sensibilização das 

comunidades de macroalgas

Estudo / 

Monitorização / 

Sensibilização

Estudo, monitorização e 

divulgação das comunidades 

faunísticas, em particular no 

intertidal arenoso
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Monitorização A5.39

Monitorização da fauna 

terrestre nas áreas alvo de 

intervenção com a exceção 

das que serão unicamente 

sujeitas a Alimentação 

Artificial Mar e/ou paliçadas 

(áreas de média dimensão - 

entre 3 e 15 ha)

Caminha - 

Espinho

Monitorização do impacto das 

intervenções programadas pelo POC-CE 

na fauna terrestre

3 000,00 €

2018-2028

(bianual - inverno e 

primavera - 3 anos)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2058

Elevada

Monitorização A5.40

Monitorização da fauna 

terrestre nas áreas alvo de 

intervenção com a exceção 

das que serão unicamente 

sujeitas a Alimentação 

Artificial Mar e/ou paliçadas 

(áreas de grande dimensão - 

superior a 15 ha)

Caminha - 

Espinho

Monitorização do impacto das 

intervenções programadas pelo POC-CE 

na fauna terrestre

4 000,00 €

2018-2028

(bianual - inverno e 

primavera - 3 anos)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2059

Elevada

Monitorização A5.41

Monitorização da Zona 

Terrestre de Proteção 

(costeira e complementar), 

com particular incidência 

sobre as Faixas de 

Salvaguarda (erosão costeira 

e galgamento oceânico e 

inundação costeira - Níveis I e 

II) nas áreas com construções 

e funções urbanas e 

complementares a essas 

áreas

Caminha - 

Espinho

Observação de mudanças e obtenção de 

dados associados ao ordenamento das 

áreas urbanas e complementares

800 000,00 €
2018-2028

(anual)

POSEUR

Programa LIFE 

2014-2061

Elevada

Estudo A5.42

Estudo da hidro e 

morfodinâmica da foz do Rio 

Minho e da zona costeira 

adjacente

Caminha - 

Espinho

Estudo hidrodinâmico e morfodinâmico 

de suporte à execução das medidas de 

proteção costeira num contexto de gestão 

sedimentar integrada nos troços costeiros 

em causa.

75 000,00 € 2018-2020 POSEUR Elevada

Estudo A5.43

Estudo da hidro e 

morfodinâmica da foz do Rio 

Âncora e da zona costeira sul 

adjacente

Caminha - 

Espinho

Estudo hidrodinâmico e morfodinâmico 

de suporte à execução das medidas de 

proteção costeira num contexto de gestão 

sedimentar integrada nos troços costeiros 

em causa.

75 000,00 € 2018-2020 POSEUR Elevada

Estudo A5.44

Estudo da hidro e 

morfodinâmica da foz do Rio 

Lima e da zona costeira sul 

adjacente

Caminha - 

Espinho

Estudo hidrodinâmico e morfodinâmico 

de suporte à execução das medidas de 

proteção costeira num contexto de gestão 

sedimentar integrada nos troços costeiros 

em causa.

75 000,00 € 2018-2020 POSEUR Elevada

Estudo A5.45

Estudo da hidro e 

morfodinâmica da zona 

costeira entre S. Bartolomeu 

do Mar e Cepães

Caminha - 

Espinho

Estudo hidrodinâmico e morfodinâmico 

de suporte à execução das medidas de 

proteção costeira num contexto de gestão 

sedimentar integrada nos troços costeiros 

em causa.

75 000,00 € 2018-2020 POSEUR Elevada

Estudo A5.46

Estudo da hidro e 

morfodinâmica da zona da 

restinga de Ofir e zona 

costeira adjacente

Caminha - 

Espinho

Estudo hidrodinâmico e morfodinâmico 

de suporte à execução das medidas de 

proteção costeira num contexto de gestão 

sedimentar integrada nos troços costeiros 

em causa.

75 000,00 € 2018-2020 POSEUR Elevada

Estudo A5.47

Estudo da hidro e 

morfodinâmica da foz do Rio 

Ave e zona costeira sul 

adjacente

Caminha - 

Espinho

Estudo hidrodinâmico e morfodinâmico 

de suporte à execução das medidas de 

proteção costeira num contexto de gestão 

sedimentar integrada nos troços costeiros 

em causa.

75 000,00 € 2018-2020 POSEUR Elevada

Estudo A5.48

Elaboração de Planos 

Municipais de Adaptação às 

Alterações Climáticas

Caminha - 

Espinho

Definição de estratégias  municipais de 

adaptação às alterações climáticas, 

contemplando o  diagnóstico  das  

vulnerabilidades  atuais  e  futuras  para  

os  territórios,  nas  suas  diferentes  

realidades (incluindo a suscetibilidade 

aos riscos costeiros), e a definição de  

propostas  de  opções  de  adaptação  às  

alterações  climáticas, tendo em vista a 

melhoria da capacidade adaptativa dos 

mesmos  territórios.

350 000,00 € 2018-2020 POSEUR Elevada

TOTAL 4 782 700,00 €
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8 - RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 POC-CE MATOSINHOS POC-CE MATOSINHOS

1 101 9 144 529 992,00 € 19 672 060,00 € 13,61%

2 59 9 80 742 522,00 € 739 626,00 € 0,92%

3 61 11 241 917 142,00 € 186 601 625,00 € 77,13%

4 191 33 57 163 000,00 € 2 826 000,00 € 4,94%

5 48 4 782 700,00 € 265 705,56 € 5,56%

TOTAL 460 62 529 135 356,00 € 210 105 016,56 €

INVESTIMENTO ESTIMADO (€) PERCENTAGEM 

POR TIPO DE 

INTERVENÇÃO - 

EIXO 

ESTRATÉGICO

NÚMERO DE AÇÕES

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

EIXO 1 Retirada de construções 17 132,50 € 17 132,50 € 17 132,50 € 17 132,50 €

Ações de melhoria da qualidade das 

águas costeiras*

Recuperação e restauro do sistema 

dunar*
11 016,00 €

Requalificação de estuários e linhas de 

água costeiras*
42 145,33 € 42 145,33 € 42 145,33 € 50 166,25 € 50 166,25 € 50 166,25 € 50 166,25 €

Valorização das paisagens costeiras* 62 854,50 € 62 854,50 € 62 854,50 € 62 854,50 €

Qualificação urbanística das frentes 

marítimas

Qualificação das infraestruturas e 

equipamentos de apoio à pesca local

Valorização do património cultural

Intervenção de qualificação das praias 

(demolição)
6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 €

Intervenção de qualificação das praias 

(renaturalização)
6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 €

Intervenção de qualificação das praias 

(manutenção de estacionamento)
45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 €

Intervenção de qualificação das praias 

(requalificação de estacionamento)
2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 €

Intervenção de qualificação das praias 

(manutenção de acessos pedonais)
28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 €

EIXO 5 53 811,11 € 53 811,11 € 53 811,11 € 7 040,28 € 7 040,28 € 7 040,28 € 7 040,28 € 19 027,78 € 19 027,78 € 19 027,78 € 19 027,78 €

196 320,93 € 185 304,93 € 185 304,93 € 226 542,01 € 226 542,01 € 226 542,01 € 226 542,01 € 108 376,26 € 108 376,26 € 108 376,26 € 108 376,26 €

1 906 603,89 €
TOTAL

INVESTIMENTO TOTAL CM MATOSINHOS
ANOS DE INTERVENÇÃO

EIXO 2

EIXO 3

EIXO 4

TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO E INVESTIMENTO 

PELA CM MATOSINHOS
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CAMINHA-ESPINHO” 
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1 – INTRODUÇAO 

 

Neste relatório de análise da proposta final do Programa da Orla Costeira Caminha-Espinho, POC-

CE, pela câmara municipal de Matosinhos (CMM), foi seguida a própria estrutura do plano e 

respetiva análise setorial, e ainda outros assuntos conexos que considerados pertinentes: 

 Diretivas e Modelo Territorial; 

 Planos de Intervenção nas Praias; 

 Programa de Execução e Plano de Financiamento; 

 Outros assuntos. 

Quadros elaborados constituem os anexos a este relatório: 

a) Quadro Anexo 1 - análise ao normativo do POC-CE 2016; 

b) Quadro Anexo 2 - análise aos planos de praia POC-CE 2016; 

c) Quadro Anexo 3 – análise ao Regulamento de Gestão das Praias Marítimas; 

d) Anexo 4 - Análise ao Programa de execução em Matosinhos. 

e) Anexo 5 – Proposta de Faixa de Proteção Terrestre Complementar 

f) Anexo 6 – Proposta para o Plano de Praia de Matosinhos 

 

2 – ANÁLISE AO MODELO TERRITORIAL 

 

2.1 – Visão Global 

a) Em análise ao Modelo Territorial constata-se que o normativo, na sua estrutura particular, 

está dividido entre as ações permitidas e as ações interditas. Esta disposição pode ter 

implicações sérias nas situações reais que visa regulamentar através do PDM e sua função 

vinculativa dos particulares, uma vez que no caso de existirem situações não previstas que 

não se enquadrem em nenhum dos dois grupos, estamos perante um vazio regulamentar que 

pode não ter resolução e manter em suspenso um qualquer pedido inócuo para as disposições 

do POC-CE. Deste modo aconselha-se que o normativo esteja disposto segundo uma lógica do 

que é interdito, salvaguardando-se, como é apresentado nesta versão do POC-CE em algumas 

normas, as exceções dentro da interdição; assim como pode estar constante numa norma 
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transversal ou “disposição comum”, que todas as ações previstas no programa de execução 

constituirão sempre exceções, mesmo que não retratadas no normativo. 

b) O normativo, ao referir-se a utilizações que são possíveis ou interditas, está, salvo melhor 

opinião, a proceder à qualificação do solo, uma vez que não se tratam de condicionantes ao 

modelo de organização territorial dos municípios (como a RAN e a REN, por exemplo), e como 

tal a contrariar a “definição do uso do solo” (ponto 1 do art.º 20.º da Lei n.º 35/2014), sendo 

assim possível que estas normas, ao procederem à “classificação ou à qualificação do uso do 

solo, são nulas” (ponto 6 do art.º 44.º do RJIGT, DL n.º 80/2015). No entanto, o mesmo RJIGT 

refere-se a um corpo normativo numa faixa de 500 metros, sendo como tal necessário não 

deixar a mesma em vazio normativo - como tal é na própria Lei que reside a contradição, ao 

não distinguir claramente a semântica entre Programa e Plano, assim como entre Normativo 

e Regulamento e permitir que essa ambiguidade se instale entre o que são os conteúdos de 

cada instrumento de gestão territorial. 

c) A condição legal implica pois, um normativo que impõe um regime restritivo da utilização das 

parcelas, afigurando-se em primeira instância como “opção do Programa” e depois da 

transposição para PDM, como “opção do plano”; e como tal poderá constituir fundamento 

para que os proprietários ou outros titulares de direitos reais sobre os imóveis venham a 

considerar que o plano estabeleceu uma diminuição do valor patrimonial dos imóveis e, por 

essa razão, possam vir a requerer uma indemnização pelos sacrifícios gerados, sendo 

absolutamente determinante no caso compreender quais as entidades tutela que devam 

suportar essa mesma indemnização. 

  

2.2 – Questões específicas 

Verificou-se relativamente à Faixa de Proteção Complementar, que existem áreas que não é 

desejável por motivos de compromissos urbanísticos, sejam decorrentes de processos de obras 

particulares, públicas, ou opções de planeamento em sede de revisão do PDM em curso, que é 

necessário um acerto, como proposto em anexo 1 (enviado em editável). Este acerto resultou de 

5 aspetos que considerámos importantes para melhor integração da normativa do POC-CE, no 

regime de uso do solo do PDM de Matosinhos, atualmente em revisão: 
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 Apesar da NE17 estipular que as áreas classificadas como solo urbano em PMOT, à data de 

entrada em vigor do POC-CE, ou por via de posterior revisão ou alteração, ficam 

salvaguardadas das interdições da NE16 (que define as exceções às operações de loteamento, 

obras de urbanização, construção e ampliação), constatou-se que outras interdições 

relevantes se mantinham, pelo que se justifica, desde já, a exclusão da faixa de proteção nas 

áreas a integrar os perímetros urbanos, de acordo com a proposta técnica em elaboração, 

pela CMM. 

 Necessidade de compatibilizar o limite da faixa de proteção com as previsões do Plano de 

Urbanização de Pampelido, com plena eficácia. 

 Correções para exclusão de áreas de sobreposição com lotes constituídos por operações de 

loteamento. 

 Exclusão das áreas ocupadas com infraestruturas rodoviárias e pequena faixa adjacente de 

aproximadamente 3m para cada lado, salvaguardando a possibilidade de impermeabilização 

do solo, face à eventual necessidade de correções de traçado ou alargamento das vias. 

 Exclusão da área ocupada pelo Kartódromo do Cabo do Mundo, pelas interdições impostas ao 

equipamento desportivo existente, que passaria a não ser compatível com as utilizações 

autorizadas na faixa de proteção complementar; assim como não faz sentido que esta parcela 

se estabeleça como ilha de solo rústico. 

 Os regimes de salvaguarda do POC-CE estabelecidos nas NE têm uma incidência espacial 

definida pelo Modelo Territorial. Os limites das áreas terrestres sujeitas a estes regimes – 

Margem, Faixas de Salvaguarda e Faixas de Proteção Costeira e Complementar da Zona 

Terrestre de Proteção – devem ser transpostos para os instrumentos de gestão territorial de 

âmbito intermunicipal e municipal. Questão: o limite da Faixa Proteção Costeira, em Zona 

Marítima de Proteção, abrange território administrativo de Matosinhos, pelo que também se 

aplicam as respetivas normas da zona marítima de proteção. O limite da Faixa Proteção 

Costeira (ZMP) não deveria ser transposto para os instrumentos de gestão territorial de 

âmbito municipal? 

 

2 – ANÁLISE AO PLANO E REGULAMENTO DE PRAIAS 
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2.1 – Critérios e considerações Globais 

Na análise aos Planos de Praia, considerou-se de modo global: 

a) A necessidade de tipologia maximizada de Equipamento com funções de Apoio de Praia (EAP) 

para praias centrais urbanas (como a de Matosinhos) e nas praias sem malha urbana de apoio, 

mas com muita afluência populacional e capacidade de estacionamento instalada; 

b) Por outro lado, em reforço desta consideração, em análise às tipologias aplicadas aos outros 

concelhos, verifica-se que detém mais tipologias de EAP do que Matosinhos, pelo que se 

deseja promover uma semelhante competitividade; 

c) No entanto, o disposto nas anteriores considerações, fica condicionado, a que todos os 

equipamentos com funções de apoio de praia, tenham uma esplanada não coberta, com área 

mínima de 25% do total da área admitida. 

d) Deverá ser introduzida norma que considere as áreas de areal que não forem concessionadas 

e fora de concessão: “Dada a frequência balnear aconselha-se que nos areais que não forem 

concessionadas e que estão fora das concessões fique acautelada a segurança balnear no 

âmbito do plano integrado de Salvamento.” 

e) Nas praias que não tenham apoio, nomeadamente porque atualmente não integram o POOC 

quanto à sua localização, deveria ser definido um prazo para a sua adaptação ao novo POC, 

ou então assumir que é coincidente com a caducidade da concessão. 

f) E finalmente, numa nota mais especifica, referir a proposição de um diferente plano de praia 

para Matosinhos, como constante em anexo 6. 

 

3 - ANÁLISE AO PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO 

Foi elaborado relatório à parte, que se constituirá como integrante do PDM de Matosinhos em 

revisão, e o qual se pode resumir, relativamente aos conteúdos respeitantes ao território de 

Matosinhos aos seguintes quadros:  

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

EIXO 1 Retirada de construções 17 132,50 € 17 132,50 € 17 132,50 € 17 132,50 €

Ações de melhoria da qualidade das 

águas costeiras*

Recuperação e restauro do sistema 

dunar*
11 016,00 €

Requalificação de estuários e linhas de 

água costeiras*
42 145,33 € 42 145,33 € 42 145,33 € 50 166,25 € 50 166,25 € 50 166,25 € 50 166,25 €

Valorização das paisagens costeiras* 62 854,50 € 62 854,50 € 62 854,50 € 62 854,50 €

Qualificação urbanística das frentes 

marítimas

Qualificação das infraestruturas e 

equipamentos de apoio à pesca local

Valorização do património cultural

Intervenção de qualificação das praias 

(demolição)
6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 € 6 068,18 €

Intervenção de qualificação das praias 

(renaturalização)
6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 € 6 992,42 €

Intervenção de qualificação das praias 

(manutenção de estacionamento)
45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 € 45 500,00 €

Intervenção de qualificação das praias 

(requalificação de estacionamento)
2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 € 2 712,12 €

Intervenção de qualificação das praias 

(manutenção de acessos pedonais)
28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 € 28 075,76 €

EIXO 5 53 811,11 € 53 811,11 € 53 811,11 € 7 040,28 € 7 040,28 € 7 040,28 € 7 040,28 € 19 027,78 € 19 027,78 € 19 027,78 € 19 027,78 €

196 320,93 € 185 304,93 € 185 304,93 € 226 542,01 € 226 542,01 € 226 542,01 € 226 542,01 € 108 376,26 € 108 376,26 € 108 376,26 € 108 376,26 €

1 906 603,89 €
TOTAL

INVESTIMENTO TOTAL CM MATOSINHOS
ANOS DE INTERVENÇÃO

EIXO 2

EIXO 3

EIXO 4

TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO E INVESTIMENTO 

PELA CM MATOSINHOS
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Sob o ponto de vista dos conteúdos, ou seja, das ações a levar a cabo durante os 11 anos previstos 

para a execução do POC, não só se encontram ajustados ao descrito em relatório, como 

englobam algumas ações oriundas do PDM de em revisão; pelo que tecnicamente há coerência 

e integração no documento. 

Não obstante, deve ser claramente expresso no POC CE, que o investimento dos municípios é de 

natureza não vinculativa, pelo menos numa fase inicial, até que sejam legitimadas por ato do 

órgão competente (assembleias municipais), seja em ato isolado, através das grandes opções dos 

planos municipais, ou na revisão/alteração dos PDM, por força da adaptação ao POC.  

 POC-CE MATOSINHOS POC-CE MATOSINHOS

1 101 9 144 529 992,00 € 19 672 060,00 € 13,61%

2 59 9 80 742 522,00 € 739 626,00 € 0,92%

3 61 11 241 917 142,00 € 186 601 625,00 € 77,13%

4 191 33 57 163 000,00 € 2 826 000,00 € 4,94%

5 48 4 782 700,00 € 265 705,56 € 5,56%

TOTAL 460 62 529 135 356,00 € 210 105 016,56 €

INVESTIMENTO ESTIMADO (€) PERCENTAGEM 

POR TIPO DE 

INTERVENÇÃO - 

EIXO 

ESTRATÉGICO

NÚMERO DE AÇÕES
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Parecer Final da CMP à Proposta de POC - CE 

1 

 

 

 

 

Introdução  

 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da plataforma eletrónica Workspace 

(http://ws.apambiente.pt), remeteu aos membros da Comissão Consultiva (CC) do Programa de 

Ordenamento da Orla Costeira Caminha – Espinho (POC-CE), ofício com a referência Pcº 

ARHN.DRHL.01065.2014 | S020095-201803, datado de 28/03/2018, a informar que foram 

concluídos os trabalhos de elaboração da proposta do POC-CE, bem como a solicitar parecer 

sobre os elementos disponibilizados, a submeter até ao dia 27 de abril de 2018. 

 

A Câmara Municipal do Porto (CMP), enquanto entidade com assento na CC da revisão do 

POC-CE, já emitiu anteriormente os seguintes pareceres e demais contributos: 

 1.º Parecer da CMP submetido a 29/07/2015; 

 Parecer Prévio da CMP enviado a 17/05/2016; 

 Contributos fornecidos em reunião técnica com a equipa de elaboração da revisão do 

programa que ocorreu a 16/10/2017 e, posteriormente, remetidos à APA através 

mensagem eletrónica em 26/10/2018. 

 

A proposta do POC-CE em apreciação é constituída pelos seguintes elementos: 

 Diretivas (compõe o POC-CE); 

 Modelo Territorial (compõe o POC-CE); 

 Relatório do Programa (acompanha o POC-CE); 

 Programa de Execução e Plano de Financiamento (acompanha o POC-CE); 

 Relatório Ambiental e Resumo Não Técnico do Relatório Ambiental (acompanham o 

POC-CE); 

 Regulamento de Gestão das Praias Marítimas e Planos de Intervenção nas Praias 

(outras peças do POC-CE). 

 

Através do presente documento a CMP emite o seu parecer final sobre os elementos atrás 

mencionados, o qual foi elaborado conjuntamente pela Águas do Porto E.M. (AP) e por 

diversas unidades orgânicas municipais, designadamente: 

 Direção Municipal de Urbanismo; 

 Direção Municipal de Serviços Jurídicos; 

 Direção Municipal de Proteção Civil, Ambiente e Serviços Urbanos; 

 Departamento Municipal de Proteção Civil. 

 

O conteúdo deste parecer encontra-se estruturado em diversos pontos, que remetem para os 

diferentes documentos disponibilizados pela APA, relativamente aos quais se verificou a 

necessidade de identificar divergência, dúvidas ou sugestões: 

1. Diretivas 

1.1. Modelo Territorial 

1.2. Normas 

1.3. Sistema de Monitorização e Avaliação 

2. Relatório do POC-CE 
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3. Programa de Execução e Plano de Financiamento 

4. Relatório Ambiental e Resumo Não Técnico do Relatório Ambiental 

5. Regulamento de Gestão das Praias Marítimas 

 

Antes de se passar ao desenvolvimento destes pontos, impõe-se um comentário global sobre a 

proposta de Programa da Orla Costeira Caminha-Espinho. Tratando-se de um instrumento 

crucial para o futuro desta faixa litoral, quer ao nível da proteção e valorização dos sistemas 

biofísicos, quer ao nível da resposta aos riscos naturais, ele terá que ser absolutamente claro 

nas opções que assume e na fundamentação que lhes está subjacente, mas também deverá 

apresentar-se profundamente ajustado à realidade física, histórica e socio-cultural do território 

em causa. Só, assim, cumprirá o seu papel de estabelecer um verdadeiro referencial para uma 

atuação convergente das diversas entidades responsáveis pelo planeamento e gestão da orla 

costeira e promoverá os grandes princípios que lhe estão inerentes da sustentabilidade e 

solidariedade intergeracional, coesão e equidade e prevenção e precaução. 

 

É, pois, no sentido de suscitar um aprofundamento de algumas opções, esclarecer dúvidas e 

ambiguidades patentes nos materiais que constituem o POC_CE em análise e, sobretudo, de 

tornar clara a necessidade de adaptar algumas das propostas apresentadas às especificidades 

territoriais, neste caso, do Município do Porto, que se desenvolvem as próximas considerações. 
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1. Diretivas 

 

1.1 Modelo Territorial 

 

Leito 

A delimitação da linha de limite do leito, fundamental para o estabelecimento de várias 
componentes fundamentais do modelo territorial, terá que ser ajustada nalgumas situações 
pontuais associadas a barreiras físicas (a explicação estará certamente relacionada com uma 
deficiente interpretação da base cartográfica utilizada) 

 

 

Zona Terrestre de Proteção  

 

Faixa de Proteção Complementar 

A identificação de uma parte considerável do Parque da Cidade nesta Faixa de Proteção 
Complementar revela-se desajustada, devendo este território ser considerado na categoria de 
Áreas Predominantemente Artificializadas. 

Com efeito, e como a CMP já havia alertado em comunicações anteriores, o território em causa 
constitui um parque urbano, criado e modelado artificialmente a partir da década de 90, não se 
reconhecendo estes valores fundamentais para a conservação da natureza. 

Nesta versão mais recente de 2018, observa-se que ocorreu a alteração da identificação da 
área referente ao Parque da Cidade, de Área com especial interesse para a conservação da 
natureza e biodiversidade (componente complementar) para Faixa de Proteção Complementar 
(componente fundamental), com alteração nas condicionantes e normas específicas aplicadas. 

 

 

Delimitação da Faixa de Proteção Complementar (componente fundamental ZPT) – versão 
2018 
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Importa aqui referir que o Parque Ocidental da Cidade do Porto é o primeiro e único parque 
urbano da administração local a obter a certificação pelo EMAS - Sistema Comunitário de 
Ecogestão e Auditoria (Eco Management and Audit Scheme). Este importante instrumento de 
gestão voluntário tem por objetivo promover a melhoria contínua do desempenho ambiental, 
bem como a disponibilização de informação relevante ao público e outras partes interessadas, 
envolvendo a comunidade que beneficia com o espaço intervencionado. 

Este certificado atesta e expressa publicamente o grau de comprometimento e de 
responsabilidade que o Município do Porto coloca neste espaço de fruição e lazer disponível 
para a população, mediante o desenvolvimento das melhores práticas em vários domínios que 
permitiram uma gestão reconhecida e com resultados e garantias dadas no caminho do 
desenvolvimento sustentável. O Município do Porto vem apostando numa gestão de excelência 
assente na autonomia e independência, que já permitiu diversos ganhos ao nível da eficiência 
energética, na redução do consumo de água para rega, da diminuição das emissões de CO2, 
da redução da produção de resíduos, do aumento da taxa de resíduos encaminhados para 
valorização, entre outros. 

O Município do Porto, em linha com a sua política e estratégia para o Ambiente, tem portanto 
evidenciado uma preocupação pela melhoria contínua e o compromisso com o melhor 
desempenho ambiental do Parque da Cidade, sendo para este efeito fundamental e 
imprescindível uma gestão autónoma e independente que permita uma agilização de 
processos e respostas consideradas essenciais no modelo atual do Parque da Cidade – 
dinâmica que pode ser coartada com a integração na Faixa de Proteção Complementar. 

Acresce sobre estes argumentos relembrar que não existe qualquer risco de que o Município 
não possa garantir os valores naturais atuais e vindouros com o atual modelo territorial, sem a 
sua integração na zona de proteção complementar, apresentando-se, além disso, a 
equiparação do Parque da Cidade com o Estuário e mesmo com os territórios que obtiveram 
análoga classificação na linha Caminha-Espinho, como desproporcional e incoerente.  

A identificação de parte da área afeta ao Parque da Cidade, como Faixa de Proteção 
Complementar da Zona Terrestre de Proteção, traria diversas limitações organizacionais e de 
operacionalidade ao nível da implementação, gestão e manutenção do coberto vegetal do 
Parque, nas diversas espécies pré-existentes, assim como na construção, ampliação ou 
manutenção das infraestruturas e sistemas de rega e outros já instalados, caminhos pedonais, 
ciclovias – cujo progresso seria limitado por via das restrições e condicionalismos colocados 
pela atual proposta. 
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Margem 

Bastaria ler a descrição de Margem inscrita na página 39 - “Os Espaços integrados na margem 
desempenham funções essenciais na proteção e salvaguarda das massas de água e na 
preservação da dinâmica dos processos físicos e biológicos associados à interface terra-água. 
Visam, ainda, o interesse geral de acesso às águas, de passagem ao longo das águas e, 
ainda, a fiscalização e policiamento das águas pelas entidades competentes” – para se concluir 
da profunda desadequação da sua delimitação no caso concreto do território do Município do 
Porto. 

A linha do leito das águas do mar coincide genericamente com o limite artificial correspondente 

ao muro que estabelece a transição para o espaço público/arruamento, o que leva a que a 

faixa de 50 metros estabelecida para leste desta linha como margem das águas do mar vá 

incidir sobre uma frente urbana contínua, com uma profunda vinculação histórica e patrimonial 

na área do Município, e realidade que nada tem a ver com a noção atrás apresentada. 

Sendo certo que a delimitação da Margem decorre de legislação específica, que estabelece os 

critérios técnicos que a conformam, também é verdade que a Revisão do POC-CE cria uma 

excelente oportunidade para se tomar consciência da necessidade de se rever esta delimitação 

e garantir que certas especificidades dos territórios – a existência de uma frente urbana 

contínua, no caso concreto – possam ser tidas em conta. De resto, este tipo de 

reconhecimento foi já feito nas Regiões Autónomas em que vigora um regime em que se a 

margem das águas do mar atingir uma estrada regional ou municipal existente, a sua largura 

só se estende até essa via. 

Tal como se refere no Preâmbulo do decreto legislativo regional, “(…), a ocupação do território 

da Região Autónoma da Madeira caracteriza -se, desde o início do seu povoamento, por uma 

forte ocupação da faixa junto à orla marítima. 

Tal tendência deveu -se, desde logo, às condições naturais do arquipélago, nomeadamente a 

existência de uma orografia extremamente acidentada e declivosa, causando grande 

dificuldade na ocupação do interior do arquipélago, características geomorfológicas únicas, 

entre elas a formação vulcânica e a predominância de arribas, a fertilidade dos solos na faixa 

litoral e a condição insular, fazendo do mar a única via de acesso a bens essenciais. 

Perante a exiguidade do território e a manifesta dificuldade de fixação no interior das ilhas, a 

ocupação humana junto à orla marítima deveu -se ainda ao forte crescimento da população, ao 

predomínio das actividades económicas ligadas ao mar, como é o caso da importação e 

exportação por via marítima, da pesca e do turismo, e a uma agricultura de minifúndio que 

ocupou a maioria das parcelas agrícolas viáveis, sobretudo concentradas na orla costeira. 

Todos estes condicionalismos naturais e históricos impeliram as populações a ocupar, por 

razões de subsistência, a faixa junto à orla marítima. 

É evidente, como tal, que esta realidade histórica regional é muito anterior ao conceito de 

domínio público marítimo em Portugal, e que as Regiões Autónomas, em particular a Região 

Autónoma da Madeira, carecem de uma adaptação dessa lei à sua realidade”. 

O caso do Município do Porto é paradigmático de, como também no território do Continente, há 

necessidade de adaptar esta legislação. 

No caso do Município do Porto a delimitação da margem das águas do mar deveria confinar-se 

no seu limite nascente às áreas de rochedos e areal que estabelecem a ligação com o espaço 

público / arruamento. 

Acresce que a delimitação da Margem tem também implicações ao nível da titularidade da 

propriedade e, concretamente, da presunção de que se trata de bens públicos. Acontece que 

ao longo dos tempos a Câmara Municipal tem vindo a licenciar operações urbanísticas na faixa 

de terreno identificada pelo modelo territorial do POC-CE como Margem considerando o 

disposto nos PDM que têm vigorado no território municipal, elaborados com o aval das várias 

entidades da tutela.  

O acerto da delimitação da Margem permitiria ultrapassar a necessidade de reconhecimento da 

propriedade privada que seria obrigatório na frente urbana que na proposta atual se encontra 

integrada na Margem. 
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Faixas de salvaguarda  

Faixas de salvaguarda à erosão costeira  

Numa realidade tão artificializada e urbana como a que se encontra no município do Porto, em 
que as zonas de areal e rochedos confrontam com uma via urbana classificada em PDM como 
eixo urbano complementar ou estruturante local, considera-se que dificilmente se levantará a 
questão da erosão para nascente do limite da via devendo ser desenvolvidos todos os esforços 
no domínio da proteção. Assim, as zonas com maior probabilidade de erosão costeira no 
Município do Porto, dizem respeito às áreas de areal e rochedos. Propõe-se que seja revista a 
delimitação desta faixa no território do concelho do Porto em conformidade com esta 
perspetiva. 

 

Faixas de salvaguarda ao galgamento e inundação costeira 

O Município dispõe de registos de galgamentos costeiros em outras zonas dentro do limite da 

área de intervenção do POC-CE, concretamente já na zona da foz e de transição para o 

estuário do Douro, as quais se encontram, fora da “Faixa de Salvaguarda ao Galgamento 

Oceânico e Inundação Costeira”. Propõe-se que estas áreas sejam identificadas no âmbito da 

futura articulação do POC_CE com o Plano de Gestão de Riscos de Inundação do Douro. 

 

Áreas Críticas 

As Áreas Críticas “resultam da sobreposição dos riscos erosivos do litoral por ação do mar com 

os efeitos da invasão da terra pelo mar em resultado da ocorrência de eventos extremos 

(galgamentos e inundação costeira). As Áreas críticas […] correspondem aos locais de maior 

suscetibilidade a destruição de recursos naturais e de infraestruturas e a degradação 

ambiental, e que abrangem: i. Zonas de valores naturais; ii. Zonas de atividades produtivas; iii. 

Zonas de ocupação urbana”.  

Face à sua importância estratégica enquanto locais que apresentam maior suscetibilidade à 
destruição dos recursos e valores costeiros, naturais ou antrópicos, os fundamentos da sua 
identificação, assim como a sua delimitação geográfica deverão ser aprofundados e claramente 
sistematizados. 

 

Recursos hídricos superficiais 

 

A cartografia do POC-CE em SIG, quando sobreposta com a cartografia do PDM do Porto em 

vigor, e salvaguardadas as devidas discrepâncias associadas à utilização de diferentes escalas 

de elaboração dos trabalhos, permite detetar incorreções cartográficas, nomeadamente:  

Deve ser assumido o presumível antigo leito de ribeira em aqueduto de águas existente no 

Parque da Cidade e assinalado na Planta de Condicionantes do PDM do Porto, uma vez que é 

o que se encontra efetivamente no local (conforme figura seguinte). 
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Figura 13 – Extrato de sobreposição de POC-CE com PDM-PC ao Parque da Cidade 

 

Áreas portuárias 

 

Confrontando a delimitação da área de jurisdição da APDL constante na planta de 

Condicionantes do PDM do Porto em vigor com o traçado da linha de área portuária do POC-

CE verificamos que não são coincidentes. 

Verifica-se adicionalmente que a linha exterior de limite proposto de Margem não coincide com 

qualquer das delimitações da área de jurisdição da APDL. Assim, deverão ser claramente 

sistematizados os critérios de delimitação das áreas de jurisdição portuária e estabelecidos 

limites coerentes e inteligíveis. 

 

1.2 Normas 

 

As Normas Gerais (NG) devem ser interpretadas, conforme resulta da sua definição, como 

orientações dirigidas às entidades públicas, que devem atendê-las no âmbito da sua atuação e 

planeamento. Sucede que várias NG, como por exemplo a NG13, parecem querer ir mais além. 

Nessa medida, carecem de uma interpretação corretiva. 

Veja-se, 

A NG13 densifica em várias alíneas as orientações que os planos municipais e intermunicipais 

devem seguir, como: - “a) Assegurar que não são criados novos perímetros urbanos ou a 

expansão dos existentes; e) Quantificar custos para a solução da retirada de edificado em 

zonas de elevado risco tendo em vista uma atuação de recuo planeada quando, do ponto de 

vista ambiental, económico e social, não houver alternativas viáveis e sustentáveis baseadas 

na proteção e acomodação ou na sequência de episódios extremos que aconselhem tal 

atitude; f) Integrar o princípio de precaução no planeamento urbanístico, afastando, tanto 

quanto possível, as edificações da linha de costa e das áreas sujeitas a galgamentos e 

inundações, evitando a densificação urbana na orla costeira de forma a reduzir a exposição 

aos riscos; h) Promover a redução do uso e ocupação de zonas vulneráveis deslocando 

progressivamente as construções e estruturas existentes para localizações fora das Faixas de 
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Salvaguarda, através da criação de mecanismos de perequação ou permuta de terrenos em 

Faixas de Salvaguarda por outros localizados fora destas; j) Restringir as superfícies 

impermeabilizadas ao mínimo indispensável, de modo a permitir a infiltração máxima das 

águas; k) Promover a conversão das áreas livres, sem uso específico, no interior dos 

perímetros urbanos, em espaços verdes e de desafogo, utilizando vegetação selecionada entre 

espécies características da orla costeira; m) Promover a recuperação das áreas urbanas 

degradadas e a qualificação urbanística e ambiental dos aglomerados costeiros, evitando a 

ocupação extensiva do solo, e conservando e valorizando os valores patrimoniais e históricos 

através da sua manutenção e reabilitação e, por fim, a n) Promover a integração das novas 

edificações na paisagem, respeitando o caráter das construções existentes e a identidade 

arquitetónica e cultural dos aglomerados costeiros.”. 

Ora, normas como a supra referida não podem ser entendidas como tendo efeitos diretos na 

ocupação, uso e transformação do solo; na verdade, aos municípios durante os procedimentos 

de elaboração, alteração ou revisão dos seus planos municipais, assiste encontrar as soluções 

mais ajustadas por recurso a um exercício de ponderação destas diretivas. Assim, estas 

normas não podem gerar efeitos vinculativos.  

 

Por outro lado, 

Já as Normas Específicas (NE), têm natureza dispositiva e o seu conteúdo deve ser 

transposto para os instrumentos de gestão territorial, especificamente para os planos diretores 

municipais. 

 

Na Margem, por força da N18, são admitidas, entre outras e mediante autorização das 

entidades legalmente competentes: c) Obras de demolição, obras de reconstrução, quando 

seja possível identificar no local a estrutura da edificação, obras de alteração e obras de 

conservação. De assinalar que, é nossa opinião, que da presente norma deverá ser retirada a 

parte que refere “quando seja possível identificar no local a estrutura da edificação”. 

Na verdade, o RJUE define atualmente na alínea c) do n.º 2, o que são consideradas obras de 

reconstrução, sendo que, compete a cada município regulamentar o que entende por estrutura 

de fachadas e o artigo 60.º do citado diploma prevê ainda no seu n.º 2 que “A licença de obras 

de reconstrução ou de alteração das edificações não pode ser recusada com fundamento em 

normas legais ou regulamentares supervenientes à construção originária, desde que tais obras 

não originem ou agravem desconformidade com as normas em vigor ou tenham como 

resultado a melhoria das condições de segurança e de salubridade da edificação”. 

Acresce ainda que do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no âmbito do 

processo 0291/04, resulta que: “ O artigo 60.º do R.J.U.E. não textualizou a possibilidade de 

obras de ampliação”. Contudo, entendeu-se naquele acórdão que: “ (…) podem existir obras de 

ampliação (necessariamente limitadas), que não originem nem agravem a desconformidade 

com as normas em vigor. Nessas circunstâncias, e perante os interesses que o preceito visa 

assegurar, não há razão que justifique tratamento diverso do tratamento das obras de alteração 

ou reconstrução. Uma interpretação adequada da lei deve levar-nos a concluir que o legislador 

disse menos do que queria. No caso, está assente que a obra não origina nem agrava 

desconformidade com as normas invocadas pelo acto administrativo, podendo dizer-se, 

ademais, que não acarreta alteração “da identidade do edifício originário” (Alves Correia).” 

Por fim, quando para o mesmo local, conviva a possibilidade legal de ser aplicado o RJRU, há 

que ter em conta que a garantia da proteção do existente, vertida no RJUE no artigo 60.º, sofre 

uma proteção mais lata. 

 

Saliente-se a alínea a) da NE19 (que, à semelhança de várias outras NE, terão que ser 

vertidas para o PDM) e de onde resulta que: “As construções existentes que não tenham sido 

legalmente edificadas devem ser demolidas, salvo se for possível a sua manutenção mediante 

avaliação pela entidade competente em matéria de domínio hídrico, devendo as áreas de 

demolição, bem como as áreas adjacentes degradadas, ser recuperadas;”. 

Esta norma, logo que vertida para um plano municipal, terá por consequência a não 

possibilidade de recurso ao procedimento de legalização previsto no RJUE, dado que, nos 
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termos da redação do n.º 5 do artigo 102.º-A do RJUE, apenas pode ser dispensado o 

cumprimento de normas técnicas relativas à construção cujo cumprimento se tenha tornado 

impossível ou que não seja razoável exigir, desde que se verifique terem sido cumpridas as 

condições técnicas vigentes à data da realização da operação urbanística em questão, 

competindo ao requerente fazer a prova de tal data. Por conseguinte, não se dispensa o 

cumprimento do previsto no PDM. 

Ora, assim sendo, não se percebe o alcance da N19 quando refere que a entidade competente 

em matéria de domínio hídrico, mediante uma avaliação (que não se percebe qual é …) poderá 

sustentar/contribuir (não percebemos com que tipo de ato) para a legalização das referidas 

construções. 

Admite-se que a presente alínea possa violar a lei, pelo que esta deverá devidamente 

escrutinada. 

Por outro lado, chama-se a atenção para a alínea d) da citada NE, na medida em que os 

equipamentos cuja manutenção é possível, poderão ser objeto de obras de conservação e de 

alteração desde que estas se destinem a melhorar as condições de funcionamento, não 

estando previstas quaisquer outras operações urbanísticas, como por exemplo, a reconstrução; 

o que é igualmente duvidoso. 

Por fim, na Margem, são interditas por força da NE20, entre outras, as seguintes ações e 

atividades: a) Realização de operações de loteamento, obras de urbanização, construção e 

ampliação, com exceção das previstas nas normas anteriores; b) A abertura de novas vias de 

comunicação ou de acessos viários e estacionamentos ou a ampliação e beneficiação de vias 

de comunicação ou de acessos viários e estacionamentos existentes, salvo se associados às 

infraestruturas previstas nas diretivas do POC-CE ou se previstas em PMOT em vigor à data da 

aprovação do POC-CE.  

Por outro lado, considera-se que a alínea b) deveria prever a possibilidade de um PMOT – que 

surja em momento posterior à entrada em vigor do POC-CE – poder prever a possibilidade de 

abertura de novas vias, acessos, estacionamentos ainda que devidamente balizados por 

critérios de interesse público que devem ser discutidos/escrutinados. 

Relativamente à NE31, não se compreende que apenas se possa aplicar um regime de 

exceção tendo como referência a zona urbana consolidada e a primeira linha de edificações. O 

regime de exceção deverá estar ancorado na garantia de condições de segurança o que 

permitirá uma gestão mais coerente e harmoniosa destas frentes urbanas. 

 

Por fim, 

As Normas de Gestão das Praias (NGe) são as normas que contêm os princípios e os 

critérios para o uso e gestão das praias com aptidão balnear e zonas envolventes. 

Estas normas abrangem as áreas inseridas em domínio hídrico, sendo desenvolvidas em 

regulamento próprio da APA, I.P., regulamento esse que incluirá os Planos de Intervenção nas 

Praias Marítimas. As normas de gestão abrangem, ainda, as zonas contíguas à margem 

necessárias para a execução dos Planos de Intervenção nas Praias Marítimas, sem prejuízo do 

disposto na legislação aplicável em vigor. 

No preâmbulo do ponto 4.4 - Normas de Gestão de Praias, não é claro o que se entente como 

áreas contiguas à margem, devendo este conceito ser clarificado, atendendo sobretudo ao 

facto de no caso do Porto, esta área abranger solo urbano, com edificado maioritariamente 

consolidado. 

Na NGe 5, refere-se que “as características construtivas, as áreas máximas e a altura da 

fachada máxima das edificações” são desenvolvidas em regulamento administrativo, 

“aplicando-se também fora do domínio hídrico”. Em nosso entendimento, deve ser clarificado 

nesta norma que estas características serão aplicadas apenas a equipamentos e 

infraestruturas destinados ao apoio da prática balnear e não a edifícios de habitação, comércio 

ou serviços em solo urbano. 

 

Para terminar, e dada a interligação entre as NGe e os Planos de Intervenção nas Praias 

Marítimas, não se pode deixar de referir que o Regulamento deste Plano é omisso no que se 
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refere às demolições que são preconizadas, pese embora nos elementos anexos ao mesmo se 

percecione que estão programadas as demolições de várias construções, entre as quais, a do 

Edifício Transparente e do Edifício atualmente denominado como Kasa da Praia. 

 

Atendendo ao impacto que tais demolições terão para o Município e particulares, entendemos 

que a programação destas demolições (desde o seu enquadramento até à sua forma de 

execução) devem ter reflexo em normas regulamentares que devem ser aditadas ao referido 

Regulamento. 

 

1.3 Sistema de Monitorização e Avaliação 

 

Relativamente aos indicadores propostos, alerta-se para a necessidade de identificação mais 

clara das metodologias de cálculo a usar e, sobretudo, da forma e dos meios disponíveis para 

se proceder à recolha da informação. Nesta tabela é frequentemente identificada como fonte 

de informação as Câmaras Municipais sem que nada seja dito sobre a forma como será 

estruturado e gerido o sistema de informação. 
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2. Relatório do POC-CE 

No Relatório do Programa são projetadas duas obras de proteção costeira (Praia Internacional 

e Carneiro) tendo em vista a minimização das consequências dos cenários estabelecidos para 

as faixas de salvaguarda. Verifica-se que não são acompanhadas de qualquer modelação 

previsional ou de demonstração de eficácia ou de contenção dos fenómenos – o que seria 

fundamental neste contexto. 

 

Também não é adiantado qualquer pormenor (ainda que estejamos numa fase embrionária 

desses projetos) sobre a abordagem ao nível da engenharia (porquê esta opção por obra 

destacada e submersa?) e se, nomeadamente, a mesma (por se prever submersa) não 

conflituará com a navegabilidade. 

 

Considera-se que o relatório deverá apresentar uma nota na qual se clarifique e justifique 

escolha, a eficácia e os resultados das obras de proteção propostas. 
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3. Programa de Execução e Plano de Financiamento 

A análise efetuada ao Programa de Execução e Plano de Financiamento do POC-CE permitiu 

concluir que foram incluídas 21 ações no Município do Porto, divididas por vários eixos 

estratégicos num total de 45 410 000 €, conforme é possível visualizar nos pontos seguintes: 

 Eixo Estratégico 1 – Prevenção e Redução dos Riscos Costeiros e da 
Vulnerabilidade às Alterações Climáticas  

o A1.32 Remoção de Areias e Alimentação das Praias da Frente Atlântica 
Porto/Matosinhos/Leça da Palmeira (2018-2028); 

o A1.42 Desassoreamento na Praia das Pastoras (2018-2028); 
o A1.45 Construção de Quebramar Destacado na Praia do Carneiro e das 

Pastoras (2018-2020); 
o A1.50 Construção de Quebramar Destacado na Praia Internacional e Exutor 

Pluvial (2018-2024); 
o A1.54 Reabilitação do Molhe do Touro e Praia do Carneiro (2018-2020); 
o A1.55 Reabilitação Molhe Norte do Douro (2019-2022); 
o A1.96 Estudo da hidro e morfodinâmica da Frente Marítima do Porto (2018-

2020). 

 Eixo Estratégico 2 – Proteção e Conservação dos Sistemas Biofísicos Costeiros e 
da Paisagem  

o A2.10 Medidas de melhoria da qualidade da água balnear do Porto (2018-
2020); 

o A2.11 Sistemas de Monitorização e Alerta - Ribeiras costeiras do Porto (2021-
2024); 

o A2.12 Plano de Gestão de Riscos - Frente Marítima do Porto (2021-2024); 
o A2.13 Medidas necessárias à melhoria da qualidade da água balnear nas 

Praias Internacional e Castelo do Queijo (2018-2020); 
o A2.27 Centro Interpretativo da Foz do Douro (2021-2024). 

 Eixo Estratégico 3 – Valorização Económica dos Recursos Costeiros  
o A3.31 Projeto de obras de urbanização para a marginal atlântica; 
o A3.54 Plano de Pormenor de Requalificação da Frente Marítima (2021-2024); 

 Eixo Estratégico 4 – Valorização e Qualificação das Praias Marítimas  
o A4.19 Plano de Intervenção na Praia Internacional (PIP56) (2018-2028); 
o A4.20 Plano de Intervenção nas Praias do Molhe e Gondarém (PIP59) (2018-

2028); 
o A4.41 Plano de Intervenção na Praia Internacional (PIP56) (2018-2028); 
o A4.83 Plano de Intervenção nas Praias do Molhe e Gondarém (PIP59) (2018-

2028); 
o A4.84 Plano de Intervenção nas Praias da Luz, Ingleses, Ourigo, Carneiro e 

Pastoras (PIP60) (2018-2028); 
o A4.174 Plano de Intervenção na Praia do Castelo do Queijo (PIP57) (2018-

2028); 
o A4.175 Plano de Intervenção na Praia do Homem do Leme (PIP58) (2018-

2028). 
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Verificou-se ainda que a estimativa de custos previstos no Plano de Estrutura da Frente 

Marítima do Porto (PEFMP) e mencionados no parecer prévio da Câmara Municipal do Porto 

de 06 de abril de 2016 foi integrada no POC-CE, conforme resumido abaixo: 

Código Designação Localização Descrição Investimento 
Programação 

Temporal 

Entidades 

Envolvidas 

Fonte de 

Financiamento 

A2.10 

Medidas 

de 

melhoria 

da 

qualidade 

da água 

balnear do 

Porto 

Porto 

Pretende-se, com 

esta intervenção, 

melhorar a qualidade 

das águas balneares 

das praias do Porto 

através do desvio 

das águas pluviais 

afluentes à frente 

marítima. Inclui a 

construção do 

sistema elevatório da 

Senhora da Luz e do 

Sistema Elevatório 

de Aldoar. 

6 604 000 € 2019-2024 

CM Porto / 

CM 

Matosinhos 

/ APDL / 

Águas do 

Porto / APA 

POSEUR 

A2.11 

Sistemas 

de 

Monitoriza

ção e 

Alerta - 

Ribeiras 

costeiras 

do Porto 

Porto 

A ação tem como 

objetivo determinar a 

influência das 

ribeiras localizadas 

na orla costeira da 

zona urbana do 

Porto, identificados 

como potenciais 

focos de poluição, na 

qualidade da água 

das zonas balneares. 

237 500 € 2021-2024 

CM Porto / 

CM 

Matosinhos 

/ APDL / 

Águas do 

Porto / APA 

POSEUR 

A2.12 

Plano de 

Gestão de 

Riscos - 

Frente 

marítima 

do Porto 

Frente 

Marítima do 

Porto 

O Plano de Gestão 

de Riscos incidirá 

nos seguintes 

domínios: alterações 

climáticas, ação 

marítima, ação das 

ribeiras afluentes à 

costa e derrame de 

materiais 

contaminantes. 

75 000 € 2021-2024 

CM Porto / 

CM 

Matosinhos 

/ APDL / 

Águas do 

Porto / APA 

Outras 

A2.13 

Medidas 

necessária

s à 

melhoria 

da 

qualidade 

da água 

balnear 

nas Praias 

Internacio

nal e 

Castelo do 

Queijo 

Praias 

Internacional 

e Castelo do 

Queijo 

A ação tem como 

objetivo desviar as 

águas pluviais e a 

ribeira da Riguinha 

da praia 

Internacional de 

forma a melhorar a 

qualidade da água 

desta praia. 

400 000 € 2018-2020 

CM Porto / 

CM 

Matosinhos 

/ APDL / 

Águas do 

Porto / APA 

POSEUR 
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Uma vez que a ação A2.10 (Medidas de melhoria da qualidade da água balnear do Porto) está 

intrinsecamente relacionada com a medida A3.31 (Projeto de obras de urbanização para a 

marginal atlântica do Porto) sugerimos que o prazo temporal de execução da primeira seja 

alterado para 2019-2024. Para além das medidas anteriormente referidas, entendemos que o 

POC-CE deveria contemplar ainda uma verba de 315 000 € para a elaboração do projeto do 

PEFMP.  

Relativamente á ação A2.27 (Centro Interpretativo da Foz do Douro) considera-se que o valor 

inicialmente estimado de 35.000€ será insuficiente. A beneficiação e acomodação de novas 

valências para aquele equipamento deverá estar associada a um investimento de 75.000€. 

No quadro seguinte apresentam-se as restantes ações previstas para o Município do Porto em 

que estará envolvida a Águas do Porto, EM: 

Código Designação Localização Descrição Investimento 
Programação 

Temporal 

Entidades 

Envolvidas 

Fonte de 

Financiamento 

A3.31 

Projeto de obras 

de urbanização 

para a marginal 

atlântica do Porto 

Porto 

Implementar um circuito 

pedonal a uma cota mais 

próxima do nível do mar 

permitindo a fruição da 

paisagem marítima; 

Melhorar as condições de 

circulação nas ciclovias; 

Interligar os percursos 

pedonais nas frentes de 

água; Requalificar os 

espaços verdes em torno de 

património classificado. 

9 000 000 € 2019-2024 

CM Porto / 

Águas do 

Porto 

NORTE 2020 

A4.83 

Plano de 

Intervenção nas 

Praias do Molhe e 

Gondarém 

(PIP59) 

Porto 
Valorização paisagística e 

ambiental 
20 000 € 2018-2028 

CM Porto 

APDL 
- 

A4.84 

Plano de 

Intervenção nas 

Praias da Luz, 

Ingleses, Ourigo, 

Carneiro e 

Pastoras (PIP60) 

Porto 
Valorização paisagística e 

ambiental 
40 500 € 2018-2028 

CM Porto 

APDL 
- 

A4.174 

Plano de 

Intervenção na 

Praia do Castelo 

do Queijo (PIP57) 

Porto 
Melhoria das condições de 

acessibilidade pedonal 
16 500 € 2018-2028 

CM Porto 

APDL 
- 

A4.175 

Plano de 

Intervenção na 

Praia do Homem 

do Leme (PIP58) 

Porto 
Melhoria das condições de 

acessibilidade pedonal 
33 000 € 2018-2028 

CM Porto 

APDL 
- 

 

Relativamente às ações anteriormente previstas destacamos a importância de prever em cada 

um dos Planos de Intervenção nas Praias (PIP) a criação/reformulação/reabilitação de algumas 
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estruturas de apoio à prática balnear, conforme previsto no PEFMP, podendo as verbas 

destinadas às ações A4.83, A4.84, A4.174, A4.175 ser insuficientes. De salientar ainda que 

não se verificou nenhuma verba destinada à valorização paisagística e ambiental e à melhoria 

das condições de acesso da praia Internacional e do Aquário.  

Relativamente ao Eixo Estratégico 5 – “Monitorização e Avaliação das Dinâmicas Costeiras”, 

propõe-se que sejam incluídas as seguintes ações concretas:  

 

Código Designação Localização Descrição Investimento 
Programação 

Temporal 

Entidades 

Envolvidas 

Fonte de 

Financiamento 

5.5.1. 

Monitorização 

/ 

Levantamento 

e 

Monitorização 

Ação A 5.7 - 

Registo de 

ocorrências de 

galgamentos 

 

Frente 

Marítima 

A instalação de um 

circuito fechado de 

televisão (CCTV - closed-

circuit television), que 

assenta num sistema 

composto por câmaras 

rotativas com capacidade 

para supervisionar toda a 

orla costeira 

60.000,00€ 2018-2028 CMP - 

5.5.2. Estudo 

Ação A 5.48 - 

Elaboração de 

Planos 

Municipais de 

Adaptação às 

Alterações 

Climáticas 

 

Num espaço 

ainda a 

designar da 

orla costeira 

Instalação de uma 

estação metrológica, com 

vista a recolher dados que 

juntamente com ostras 

informações viabilizarão a 

concretização da ação em 

apreço 

10.000,00€ 2018-2028 CMP - 

 

 

 

 



Parecer Final da CMP à Proposta de POC - CE 

16 

 

4. Relatório Ambiental (RA) e Resumo Não-Técnico do 

RA (RNTRA) 

 

O Relatório Ambiental do POC-CE refere a inclusão das orientações do PEFMP na elaboração 

do programa constituindo inclusivamente um dos documentos com objetivos e metas para o 

Quadro de Referência Estratégico do POC-CE e com relação com os fatores críticos de 

decisão: Recursos e Valores Naturais Paisagísticos, Riscos e Alterações Climáticas, Utilização 

Sustentável do Território, Desenvolvimento Socioeconómico da Zona Costeira e Governança.  

Considerando o objetivo do PEFMP: “Valorizar, requalificar e protege os espaços balneares, 

infraestruturas de apoio e o espaço público envolvente, promovendo o usufruto por parte da 

população, nomeadamente através da melhoria da acessibilidade a equipamentos e serviços 

públicos, da mobilidade em geral e do ordenamento da circulação”, reiteramos a importância de 

incluir as medidas previstas nos planos de praia do PEFMP no POC-CE. 
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5. Regulamento de Gestão das Praias Marítimas 

O Regulamento de Gestão das Praias Marítimas do POC-CE estabelece as regras de gestão 

aplicáveis às praias marítimas do setor costeiro entre Caminha e Espinho. Analisado o 

documento verificou-se que, em termos gerais, não foram consideradas as intervenções 

previstas no PEFMP ao nível da criação/melhoria das condições para a prática balnear e a 

reabilitação/criação de acessos às praias. Nos pontos seguintes encontram-se os comentários 

desta entidade a cada plano de praia do POC-CE, bem como as intervenções previstas no 

PEFMP (as ações previstas encontram-se mapeadas nos documentos em anexo).  

As peças desenhadas dos PIP deverão ser corrigidas em conformidade com o designado 

abaixo.2 

PIP56 – Praia Internacional (página 313): 

Entende-se que o plano deverá conter a representação de um apoio de praia completo e/ou 

simples devido ao elevado número de banhistas que frequentam a praia e ao potencial da 

mesma para a prática balnear e desportiva. 

O Município do Porto não subscreve a localização de polígono de qualquer Apoio à Praia 

Internacional, devendo esta necessidade (a confirmar com fundamentação complementar) ser 

suprida por espaço no Edifício Transparente 

Verificamos ainda que o plano prevê uma relocalização do apoio de praia à prática desportiva, 

pelo que alertamos para a importância de consultar a Capitania do Porto de Leixões 

relativamente a esta matéria uma vez que o local proposto se encontra no areal.  

Verificamos ainda que o acesso a veículos de emergência será efetuado na atual localização 

do Edifício Transparente.  

Durante a elaboração do PEFMP, considerou-se a necessidade de incorporar o seguinte 

programa de intervenções para a Praia Internacional:  

 Novo Apoio de Praia Completo; 

 Criação de um passadiço para estabelecer o acesso ao novo apoio de praia completo; 

 Substituição das guardas de proteção do passadiço que se encontram degradadas; 

 Regularização superficial do pavimento em betão; 

 Delimitação da zona para a prática de surf e da zona para concessão balnear; 

 Delimitação de uma área de toldos; 

 Acesso automóvel e pedonal assegurado através de rampas que permita a 

acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

 Colocação de mobiliário urbano. 

A representação espacial das medidas anteriormente citadas encontra-se presente no Anexo 1.  

 
PIP57 - Praia do Castelo do Queijo (página 317): 

Analisando o plano de praia do Castelo do Queijo verificamos que está prevista a aplicação de 

um apoio de praia simples, no entanto, considerando a elevada afluência de banhistas e os 

critérios do programa Bandeira Azul, entendemos que poderá ser conveniente prever um apoio 

de praia completo.  
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Ressalvamos ainda que a praia do Castelo do Queijo, devido à topografia da sua envolvente, 

não permite o acesso de pessoas com mobilidade condicionada com o conforto e segurança 

desejáveis, assim propomos que o plano contemple uma medida de adaptação dos acessos 

que minimize esta barreira arquitetónica.  

Na elaboração do Plano de Estrutura da Frente Marítima do Porto, considerou-se o seguinte 

programa de intervenções para a Praia do Castelo do Queijo:  

 Novo apoio de praia completo; 

 Acesso automóvel (incluindo veículos de emergência) através da manutenção de duas 

rampas existentes; 

 Acesso pedonal garantido através da criação de uma rampa com declives suaves; 

 Colocação de elevador para garantir o acesso a pessoas com mobilidade reduzida; 

 Colocação de mobiliário urbano. 

A representação espacial das medidas anteriormente citadas encontra-se presente no Anexo 2.  

 

Praia do Aquário: 

Apesar do POC-CE não contemplar um plano para a Praia do Aquário, entendemos que 

deveriam considerar-se um conjunto de intervenções que visam dotar esta praia de todas as 

condições necessárias à prática balnear. Assim, propomos que o POC-CE contemple a criação 

de um apoio de praia completo e/ou simples.  

Na elaboração do Plano de Estrutura da Frente Marítima do Porto, considerou-se o seguinte 

programa de intervenções para a Praia do Aquário:  

 Criação de instalações sanitárias fixas e posto de socorro; 

 Criação de rampas de acesso à praia e ao areal; 

 Colocação de mobiliário urbano. 

A representação espacial das medidas anteriormente citadas encontra-se presente no Anexo 3.  

 

PIP58 – Praia do Homem do Leme (página 321) 

A análise efetuada ao plano da Praia do Homem do Leme permitiu verificar que está prevista a 

requalificação dos equipamentos com função de apoio de praia, o que em nosso entender é 

uma medida positiva de beneficiação das condições para a prática balnear.  

Por outro lado, verificamos que se optou por manter inalterada a configuração da rampa de 

acesso a pessoas com mobilidade reduzida à praia, no entanto, considerando os critérios 

legais de dimensionamento deste tipo de estruturas, entendemos que a mesma deveria ser 

reformulada.  

Na elaboração do Plano de Estrutura da Frente Marítima do Porto, considerou-se o seguinte 

programa de intervenções para a Praia do Homem do Leme:  

 Regularização superficial do pavimento em betão; 

 Criação de um posto de socorro; 

 Criação de duas rampas de acesso ao areal que estejam de acordo com as normas de 

acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada; 

 Criação de uma rampa de acesso pedonal e automóvel à praia; 

 Colocação de mobiliário urbano. 

A representação espacial das medidas anteriormente citadas encontra-se presente no Anexo 4.  
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PIP59 – Praia do Molhe e Gondarém (página 325) 

Da análise efetuada ao plano de Praia do Molhe salientamos positivamente a requalificação do 

equipamento com funções de apoio de praia.  

Relativamente à Praia de Gondarém, verificamos que não está prevista a implantação de um 

apoio de praia, que em nosso entender deveria existir para assegurar a qualidade da prática 

balnear e garantir o cumprimento dos critérios do programa Bandeira Azul. Verificamos ainda 

que está prevista a demolição da Pizza Hut na Praia de Gondarém.  

Na elaboração do Plano de Estrutura da Frente Marítima do Porto, considerou-se o seguinte 

programa de intervenções para a praia do Molhe:  

 Regularização superficial do pavimento em betão; 

 Criação de um posto de socorro; 

 Criação de duas rampas de acesso ao areal; 

 Criação de uma rampa de acesso pedonal e automóvel à praia; 

 Colocação de mobiliário urbano. 

A representação espacial das medidas anteriormente citadas encontra-se presente no Anexo 5.  

O programa de intervenções previsto no Plano de Estrutura da Frente Marítima do Porto para a 

praia de Gondarém foi o seguinte: 

 Regularização superficial do pavimento em betão; 

 Reconstrução de um troço do pavimento em betão de forma a melhorar o seu traçado; 

 Criação de um novo troço de passadiço em madeira tratada; 

 Criação de posto de socorro; 

 Criação de rampa de acesso ao areal; 

 Manutenção de rampa de acesso automóvel e pedonal à praia; 

 Criação de um elevador de acesso à praia; 

 Colocação de mobiliário urbano. 

A representação espacial das medidas anteriormente citadas encontra-se presente no Anexo 6.  

 

PIP60 – Praia da Luz, Ingleses, Ourigo, Carneiro e Pastoras (página 329) 

Analisando a proposta de intervenções previstas no POC C-E para a zona balnear da Foz, 

verificamos que está contemplada a criação de um acesso a veículos de emergência às praias 

da Luz e Ingleses, porém o mesmo não acontece com a praia do Ourigo. No nosso entender 

também deveria existir um acesso deste tipo a esta praia dada a extensão e condições 

topográficas da mesma.    

Numa perspetiva de integração de todos os cidadãos e de cumprimento da legislação atual em 

matéria de acessibilidade, entendemos que deveria ser prevista a reabilitação dos acessos à 

praia da Luz, Ingleses e Ourigo de forma a permitir o acesso de pessoas com mobilidade 

reduzida. 

Da verificação dos planos de praia, constatamos ainda que o apoio de praia completo dos 

Ingleses se encontra fora do respetivo plano de água e que no caso do Carneiro o plano não se 

estende até ao farol de Felgueiras (local por onde é efetuada a entrada da praia).  

Por fim, consideramos que deveria ser ponderada a criação de um posto-socorro e instalações 

sanitárias na praia do Carneiro/Pastoras devido à longa distância até à infraestrutura seguinte.  
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O programa de intervenções previsto no Plano de Estrutura da Frente Marítima do Porto para a 

praia da Luz foi o seguinte: 

 Criação de um posto de socorro; 

 Criação de uma rampa de acesso à praia; 

 Manutenção da rampa existente de acesso automóvel à praia; 

 Colocação de mobiliário urbano. 

A representação espacial das medidas anteriormente citadas encontra-se presente no Anexo 7.  

Na elaboração do Plano de Estrutura da Frente Marítima do Porto, considerou-se o seguinte 

programa de intervenções para a praia dos Ingleses:  

 Criação de duas rampas de acesso pedonal e automóvel à praia; 

 com uma porta estanque que é encerrada fora do período balnear e de risco; 

 Colocação de mobiliário urbano; 

A representação espacial das medidas anteriormente citadas encontra-se presente no Anexo 8.  

O programa de intervenções previsto no Plano de Estrutura da Frente Marítima do Porto para a 

praia do Ourigo foi o seguinte: 

 Criação de instalações sanitárias; 

 Criação de posto de socorro; 

 Colocação de mobiliário urbano. 

A representação espacial das medidas anteriormente citadas encontra-se presente no Anexo 9.  

Na elaboração do Plano de Estrutura da Frente Marítima do Porto, considerou-se o seguinte 

programa de intervenções para a praia do Carneiro:  

 Criação de acesso automóvel e pedonal; 

 Criação de instalações sanitárias; 

 Criação de posto de socorro; 

 Colocação de mobiliário urbano. 

A representação espacial das medidas anteriormente citadas encontra-se presente no Anexo 

10.  

O programa de intervenções previsto no Plano de Estrutura da Frente Marítima do Porto para a 

praia das Pastoras foi o seguinte: 

 Novo apoio de praia; 

 Criação de acesso automóvel em pavimento; 

 Colocação de mobiliário urbano. 

A representação espacial das medidas anteriormente citadas encontra-se presente no Anexo 

11.  
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Proposta de Programa para a Orla Costeira Caminha-Espinho (POC CE) 

Parecer- Vila Nova de Gaia 

 

 

No seguimento da análise dos documentos que constituem a Proposta de Programa 

para a Orla Costeira Caminha-Espinho (POC CE), o município de Vila Nova de Gaia vem 

pelo presente apresentar as seguintes recomendações: 

 

Documento 1: Planos de Intervenção nas Praias 

1. No PIP62 (Canide Norte/ Canide Sul), encontra-se identificada uma instalação 

Elevatória (EE), que já não existe, devendo não ser considerada. Deverá ser, ainda. 

considerada a marcação do executor submarino associado à ETAR de Gaia Litoral 

e respetivo molhe de proteção. 

Em comparação com o POOC em vigor, não foram mantidos dois equipamentos de 

apoio (EA) na zona de Canide Sul. Em relação a estas estruturas, deverão ser 

considerados compromissos estabelecidos anteriormente com os proprietários 

destes terrenos. 

 

2. No PIP63 (Marbelo/ Madalena Norte/ Madalena Sul), deverá ser considerado 

estacionamento em Madalena Sul (local preferencial de implantação), em terreno a 

nascente do APC. 

 

3. No PIP64 (Valadares Norte/ Valadares Sul/Francelos), é considerada a intervenção 

“Área a Requalificar”, junto ao AS a criar, o que deverá ser analisado, tendo em 

conta que parece não corresponder a critério semelhante a outras áreas com as 

mesmas características. 

Em Francelos, em comparação com POOC em vigor, o EA previsto passou para 

APC, o que deverá ser analisado, tendo em conta eventuais compromissos 

assumidos anteriormente com os proprietários destes terrenos. 

 

4. No PIP65 (Francemar/ Sãozinha / Sr. da Pedra / Miramar), considera-se que os 

limites da área a sujeitar a concessão deverão ser reconsiderados na ZAB04/ 

ZAB05, tendo em conta os limites definidos no POOC em vigor. 



 

5. No PIP 66 (Mar e Sol / Aguda), deverá ser analisada existência de EA, em Mar e Sol, 

a relocalizar e/ou reabilitar prevista no POOC em vigor. 

Na Aguda, considera-se que devem ser reconsiderados os limites das áreas a 

sujeitar a concessão, assim como as correspondências entre estas e os apoios de 

praia propostos. 

 

6. No  PIP69 (São Félix da Marinha), considera-se que deverá ser reconsiderada a 

criação de APC/EAP,  tendo em conta eventuais compromissos assumidos 

anteriormente.  

 

Documento 2: Programa de Execução e Plano de Financiamento 

7. Considera-se que as propostas apresentadas anteriormente pelo município, “Rua 

envolvente da Avenida até ao Mar”/ “Troço Remate Poente Norte Madalena” / 

“Área Verde Central”/ ”Elaboração da UE para área adjacente da Rua dos Guiões 

Norte da Madalena”, não consideradas nesta Proposta, enquadram-se nas 

estratégias desta Proposta. 

 

8. Neste Programa de Execução não foram consideradas ações de proteção costeira 

nas zonas: de Canide Sul, Valadares Sul/ Francelos, Miramar/ Mar e Sol e Boca Mar. 

Apesar de terem sido consideradas, nestas áreas, ações de “Alimentação Artificial”, 

deveriam ser devidamente avaliadas necessidades de implementação de outro tipo 

de ações de proteção costeira, para fazer face a problemas evidentes de erosão. 

 

9. Das propostas apresentadas anteriormente pelo município, sugere-se a 

reformulação de algumas propostas e a criação de novas ações: 

 

 Eixo Estratégico 3 – Valorização Económica dos recursos costeiros 

a) Nova Ação: “Melhoria das Condições de Circulação e Estacionamento na frente 

marítima de Canide Norte e Canide Sul” – investimento previsto: 5.000.000€. 

b) Nova Ação: “Melhoria das Condições de Circulação e Estacionamento na frente 

marítima de Marbelo, Madalena Norte e Madalena Sul” – investimento previsto: 

5.500.00,000,00€. 



c) Nova Ação: “Melhoria das Condições de Circulação e Estacionamento na frente 

marítima de Francemar, Sr. da Pedra e Miramar” – investimento previsto: 

2.500.000,00€. 

 

 Eixo Estratégico 2 – Proteção e Conservação dos Sistemas Biológicos Costeiros 

e da Paisagem 

d) Reformulação da ação A2.16 (“Parque Urbano da Madalena”), devendo ser 

considerado como investimento o valor de 600.000,00€ 

e) Reformulação da ação A2.25, “Eliminação de plantas exóticas invasoras- 

Lavadores”. Na Proposta apresentada, é considerada a eliminação das plantas 

exóticas e invasoras apenas em Lavadores, considerando-se que a mesma deverá 

estender-se à generalidade da orla marítima do concelho, ajustando-se o valor de 

investimento para 1.500.000,00€. 

 

 

 

Ainda, e relativamente à proposta agora apresentada, considera-se importante 

contribuir com as seguintes notas:  

 

a) A opção pela aferição dos limites de algumas componentes fundamentais do 

Modelo Territorial, ser remetido para o processo de adaptação do PMOT a este 

programa, constitui uma mais-valia, uma vez que permite eliminar à partida 

constrangimentos de rigor cartográfico entre planos de escalas tão distintas; 

 

b) Apesar de ser previsto nas diretivas do Modelo Territorial a aferição dos limites, 

mencionados no ponto anterior, considera-se desajustado, nesta fase, integrar 

em Áreas Terrestres de Proteção Complementar, grandes áreas já urbanizadas 

onde não se reconhece qualquer valor natural a salvaguardar. Este facto decorre 

da utilização de cartografia muito desatualizada, evidenciado nas plantas 

remetidas em anexo, cujo Modelo Territorial proposto foi sobreposto aos 

ortofotomapas da Direção Geral do Território de 2015; 

 

 

c) Em dissonância com o ponto anterior, surge a não afetação do corredor ribeirinho 

da Ribeira do Ralo à Faixa de Proteção Complementar, cuja realidade territorial é 



semelhante às restantes ribeiras atlânticas de Gaia, mas não foi alvo do mesmo 

grau de proteção. Considera-se que neste caso, não foi garantido o princípio de 

“sustentabilidade e solidariedade intergeracional”, nem de “coesão e equidade”1; 

 

d) Algumas áreas, da área plano (POOC), foram integradas em solo rural. Esta 

condição decorreu da obrigatoriedade de conformidade com as categorias de 

espaço presentes no POOC. Chegados aqui, entende-se que algumas destas 

áreas devem, pela sua natureza e condição, integrar o perímetro urbano. Espera-

se que este constrangimento possa ser corrigido aquando da adaptação do PDM 

ao novo POC–CE; 

 

 

e) Em Áreas Urbanas Consolidadas, propõe-se a possibilidade de, futuramente, 

adequar os limites das Faixas de Salvaguarda às evidências cartográficas, como 

sejam as ruas existentes, para uma melhor adequação ao procedimento de 

programação e execução dos IGT de âmbito municipal, ultrapassando os 

constrangimentos ao nível da gestão territorial; 

 

f) Solicita-se uma melhor clarificação das diretivas de atuação, referentes à NE 31, 

no que se refere à definição de “primeira linha de edificações”. A dúvida surge 

quando as edificações da primeira linha encostam com edificações adjacentes; 

 

 

g) Nas edificações pré-existentes abrangidas pelas Faixas de Salvaguarda, 

considera-se fundamental permitir a alteração de uso, nomeadamente de 

habitação para comércio e serviços, garantindo esta forma a adequação da orla 

costeira às dinâmicas económicas e sociais, essenciais para a valorização 

económica dos recursos marítimos. 

 

 

Vila Nova de Gaia, 27 de Abril de 2018 

 

 

 

   

                                                           

1 DL nº 159/2012 de 24 de julho, art. 5º 
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Unidade Orgânica: DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJETOS ESTRATÉGICOS Data:2018/04/27 

 

ASSUNTO: Pedido de Parecer final - Proposta de Programa para a Orla Costeira Caminha- Espinho 

 
 
No seguimento do pedido de Parecer Final, solicitado pela Agencia Portuguesa de Ambiente, efetuado através 

de ofício referencia Pc.º ARHN.DRHL.01065.2014/S020095-201803, de 28/03/2018 e da análise da Divisão de 

Planeamento e Projetos Estratégicos (DPPE) aos elementos que integram a proposta de Programa para a Orla 

Costeira Caminha-Espinho, serve o presente para informar que o Programa da Orla Costeira de 

Caminha/Espinho é a composto pelos seguintes elementos: 

 Diretivas;  

 Relatório do Programa; 

 Programa de Execução e Plano de Financiamento; 

 Planos Intervenção nas Praias; 

 Relatório Ambiental; 

 Resumo Não Técnico do Relatório Ambiental. 

 

O parecer do Municipio de Espinho é instruído da seguinte forma: 

 

1.     Antecedentes 

1.1.  O PDM de Espinho 

1.2.  Parecer emitido pela CME ao POC – 1.º Fase 

  

2.     O POC 2018 

2.1.  Propostas do POC para Espinho 

a. Diretivas 

b. Planos de Praia 

b.1. Outras considerações aos Planos de Praia 

b.1.1. Proposta das Praias de Espinho com “Ondas com Especial Valor para Desportos de Deslize” 

b.1.2. Parecer da Junta de Freguesia de Paramos 

 

c. Programa de Execução e Plano de Financiamento 

 

2.2.  Integração da estratégia do Município para a orla costeira 

2.3.  Reflexão e Conclusão 

NIPG: 4485/15 Registo Nº: 679 
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1. Antecedentes 

 

1.1.  O PDM de Espinho 

 

O Plano Diretor Municipal de Espinho (PDME) foi publicado em 1 de setembro de 2016 e foi já elaborado à luz 

da nova legislação sobre as políticas públicas do solo, do ordenamento do território e do urbanismo, Lei n.º 

31/2014, de 30 de maio, e do consequente regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, Decreto-Lei 

n.º 80/2015, de 14 de maio. Integrou ainda as disposições do Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

Caminha-Espinho, publicado em 24 de novembro de 2011. 

Neste contexto legislativo, o PDME não considera o até então denominado solo urbanizável, vulgo áreas de 

expansão urbana, destacando-se na sua estratégia as seguintes linhas, pela correspondência com o POC em 

análise: 

 “definição de um modelo de ordenamento que promova a colmatação estruturante e a contenção dos 

perímetros urbanos, permitindo a promoção de reabilitação do centro urbano da cidade e a regeneração 

de áreas degradadas, a rentabilização das infraestruturas, a racionalização e maior cobertura dos 

equipamentos públicos, a otimização dos movimentos pendulares e a salvaguarda dos recursos 

naturais”; 

 “reforço da relação com o mar, requalificando a frente urbana e “abrindo” a cidade ao mar, no contexto 

urbano, e, no contexto rural, assegurando a salvaguarda dos valores naturais e paisagísticos, 

promovendo-os enquanto mais valia ambiental e territorial”. 

É assim que o PDME procede à seguinte classificação e qualificação da orla costeira: 

 A frente marítima edificada da cidade é integrada em solo urbano, na categoria de espaço central 

consolidado; 

 O lugar da Praia de Paramos é integrado em solo rústico, na categoria de espaço de ocupação turística; 

 Toda a restante orla costeira é integrada em solo rústico, na categoria de espaço natural e paisagístico. 

A frente marítima edificada da cidade é ainda abrangida na sua totalidade pela área de reabilitação urbana do 

litoral da Cidade de Espinho (ARULCE) e integrada na candidatura apresentada na sequência do plano 

estratégico de desenvolvimento urbano (PEDU) que apenas admitia a delimitação de áreas de reabilitação 

urbana que abrangessem exclusivamente centros históricos, áreas industriais degradadas ou frentes urbanas 

de planos de água. 

O PDME procedeu também à transposição do POOC-CE, dando cumprimento a uma obrigação legal. Essa 

transposição foi elaborada e concertada tendo por base todas as orientações definidas pelas entidades 

envolvidas, nomeadamente a APA/ARH-N e a CCDR-N.  

No Parecer final da Comissão Consultiva do procedimento de revisão do PDME, foi emitido o parecer da 

APA/ARH, sendo este favorável, condicionado às correções elencadas no mesmo. Posteriormente, durante o 

período de concertação, a Câmara Municipal de Espinho (CME) procedeu à introdução no regulamento de todas 

as recomendações desse parecer.  
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Em síntese, o PDME tem como objetivo, para a frente urbana marítima da Cidade, a sua consolidação e a sua 

qualificação e valorização enquanto elemento notável da paisagem urbana, o que passa, naturalmente, pela 

colmatação dos espaços vazios, pela reabilitação do edificado e do espaço público, pela afetação de usos 

compatíveis com a requalificação e dinamização deste espaço da cidade. 

Para o lugar da Praia de Paramos, o PDME pretende a deslocalização da habitação e o incremento da atividade 

turística, compatibilizando-a com as condicionantes à ocupação da orla costeira. 

No respeitante aos espaços naturais e paisagísticos, o plano propõe a recomposição do cordão dunar e o 

ordenamento das atividades balneares.  

 

 

1.2 Parecer emitido pela CME – 1.ª Fase  

 

O Municipio de Espinho, emitiu um parecer preliminar (ANEXO I) onde foram formuladas várias considerações e 

realizada a análise às seguintes componentes do Programa: 

 

 As Áreas Criticas identificadas no Municipio de Espinho; 

 Aplicabilidade do Programa de Intervenção por Praia e o Regulamento de Gestão das Praias Marítimas 

 Tipologias de Praia em Espinho (urbana e seminatural) 

 Planos de Praia (PP 64 – Praia da Frente Azul; PP 65 - Praia da Baia; PP 66 - Praia da Rua 37; PP 67 – 

Praia de Silvalde e PP 68 – Praia de Paramos) 

 Estratégia do Municipio para os Planos de Praia do Municipio (2 novas propostas) 

 A Listagem dos Compromissos Urbanísticos existentes nos Planos de Praia do Municipio( apoios de praia 

com projeto de arquitetura aprovado, deferimento final, emissão de alvará de construção e emissão de 

alvará de utilização e ainda os que se encontram com ações judiciais a decorrer)   

 Apoios Mínimos e Apoios Recreativos (que não integram as plantas dos Planos de Praia(PP)) 

 Ao Relatório do Programa (Modelo Territorial) 

 Proposta da Linha Limite do Leito e Marcação da Margem. 

 

Foram ainda formuladas algumas considerações relevantes, tais como: 

 

Toda a Cidade de Espinho está classificada como solo urbano. Na Planta de Ordenamento do PDME – 1.ª 

revisão, a Cidade integra os Espaços centrais – Nível I, entre outros. Este espaço central Nível I – Cidade de 

Espinho, considera duas subcategorias operativas: consolidada e a consolidar. No espaço central consolidado 

pretende-se intensificar o preenchimento dos espaços vazios pela construção de novos edifícios ou pela sua 

disponibilização como espaço verde de utilização coletiva. 

 

A área edificada da cidade de Espinho, abrangida pelo POC, localiza-se em zona urbana consolidada, conforme 

o conceito de zona urbana consolidada do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) e não está 

identificada como sendo uma zona de risco de erosão e de invasão do mar; 
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O RJIGT, no seu artigo 96.º/2, estabelece que é o Plano Diretor Municipal que define o conceito de “zona 

urbana consolidada” a aplicar na respetiva circunscrição territorial. Este conceito é definido pelo Decreto 

Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio (que fixa os conceitos técnicos nos domínios do ordenamento do 

território a utilizar pelos instrumentos de gestão territorial), nomeadamente na ficha 14 do quadro n.º 2, como: 

“área urbana consolidada é uma área de solo urbanizado que se encontra estabilizada em termos de morfologia 

urbana e de infraestruturação, e está edificada em, pelo menos, dois terços da área total do solo destinado à 

edificação”. 

 

Na maior parte desta área, encontram-se construções anteriores a 1951, conforme se pode comprovar na carta 

militar n.º 143 de 1948. 

 

Nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do POOC-CE (na sua alteração de 2007) é mencionado que “…as áreas do 

domínio publico são constituídas pelo leito e margem do mar, ajustável em função da variação da linha de 

costa, leito e margem das águas navegáveis ou flutuáveis e …; a delimitação destas áreas no âmbito do POOC 

tem um carácter indicativo não substituindo a delimitação prevista neste diploma legal”. 

 

Nos termos do n.º 5 do artigo 17.º da Lei n.º 54/2005 (que estabelece a titularidade dos recursos hídricos), de 

15 de novembro, na sua atual redação, não se verificou até à data a realização do procedimento de delimitação 

do domínio público hídrico, bem como, a composição e funcionamento das comissões de delimitação através de 

diploma próprio. 

 

Nos termos do n.º2, do artigo 21.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na sua atual redação, nas parcelas 

privadas de leitos ou margens de águas públicas, bem como no respetivo subsolo…, não é permitida a execução 

de quaisquer obras permanentes ou temporárias sem autorização da entidade aquém couber a jurisdição sobre 

a utilização das águas públicas correspondentes. 

 

É curioso que o n.º7 do artigo 11.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na sua atual redação, só se aplique 

à regiões autónomas, uma vez que refere que se margem atingir uma estrada regional ou municipal existente, 

a sua largura só se estende até a essa via.  Considera-se que esta é uma realidade extensível ao continente e 

que esta marcação deveria ter eficácia na zona área urbana sempre servidas de infraestruturas viárias e 

artificializadas; 

Tendo como referência um extrato de um parecer da Dra. Fernanda Paula Oliveira sobre esta matéria importa 

mencionar esta reflexão formulada:…a margem das águas do mar – que é um espaço sujeito a servidão e, 

portanto, deve constar da planta de condicionantes – não é estável (por isso se afirma que a sua marcação 

deve valer como uma mera referência), de onde decorre, desde logo, que essa linha pode avançar mais no 

território, sujeitando a servidão áreas que não estejam como tal marcadas no Plano Diretor Municipal. Mas 

também se afirma que é “apenas na zona sul(que) aquela instabilidade é significativa”, já que na restante área 

existem “grandes troços artificializados”, o que denota o reconhecimento por parte da APA da inutilidade de, 
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nesses troços, manter aquela servidão: destinando-se esta salvaguardar aquela área de intervenções 

artificializadoras do solo, tal salvaguarda deixa de fazer sentido quando essa artificialização já é um facto. 

2.     O POC 2018 

2.1.  Propostas do POC para Espinho 

 

a. Diretivas 

 

O POC considera 3 áreas críticas (áreas abrangidas por faixa(s) de salvaguarda em que a existência de 

situações de elevada perigosidade, no curto e médio prazo, pressupõe a adoção de estratégias específicas de 

adaptação aos riscos costeiros) no território do município de Espinho, para as quais define uma estratégia de 

adaptação aos riscos costeiros associados às áreas críticas, orientada por um ou mais princípios de 

ordenamento: proteção (redução do risco, com a manutenção ou avanço da linha da costa), acomodação 

(aumento da capacidade das populações de lidar com os impactes resultantes das alterações climáticas e 

respetivos riscos) e recuo planeado (retirada das populações). 

 

As áreas críticas e as estratégias de intervenção são as seguintes: 

 

 Área crítica 44 – Praia da Baía 

o tipologia de ocupação urbana de elevada densidade, completamente consolidada; 

o as taxas de erosão anuais e a probabilidade de ocorrência de galgamentos oceânicos não são 

significativas; 

o a projeção de linha de costa para 2050, traduzida na Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira de 

nível I, prevê recuos na ordem dos 40 metros, colocando em risco toda a primeira linha 

edificada da frente marítima; 

o preconiza-se uma intervenção assente na Proteção, sendo o seu nível de prioridade 

Intermédio (ações de alimentação artificial das praias e a construção de um quebra-mar 

destacado na Praia da Baía). 

 
 Área crítica 45 – Praia de Silvalde Sul 

o engloba o núcleo piscatório e caracteriza-se por uma tipologia de ocupação urbana consolidada, 

apresentando baixa densidade; 

o implantada junto à linha de costa, sobre a duna frontal e em margem; 

o as taxas de erosão anuais não se afiguram significativas e a probabilidade de ocorrência de 

galgamentos oceânicos está assinalada na zona de desaguamento da ribeira de Silvalde; 

o a Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira, que engloba as projeções da linha de costa para 

2050, projeta recuos na ordem dos 40 a 50 metros, afetando parte do edificado; 

o a estratégia de intervenção assenta no princípio da Proteção e a sua prioridade é Elevada 

(ações de alimentação artificial do areal confinante). 

 

 Área crítica 46 - Praia de Paramos 
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o caracteriza-se por uma tipologia de ocupação urbana, albergando o núcleo piscatório de 

Paramos, pouco consolidada; 

o localização de diversas construções junto à linha de costa, sobre a duna frontal e parcialmente 

sobre a margem; 

o as taxas médias anuais de erosão exibem valores elevados, chegando até 5 metros de linha de 

recuo de costa, e uma parte considerável da área, que inclui área edificada, encontra-se 

também sujeita à ocorrência de galgamentos oceânicos, no horizonte temporal de 2050; 

o identificada como UOPG no POOC-CE, o qual assumia o objetivo de relocalização deste núcleo 

edificado; 

o o município de Espinho tem em curso a elaboração de dois Planos de Pormenor que englobam 

esta AC; 

o a estratégia de intervenção assenta no Recuo Planeado e Proteção sendo a sua prioridade 

Elevada (retirada de construções em risco e/ou em situação de ocupação ilegal do domínio 

público marítimo e a recuperação do cordão dunar através do reforço geomorfológico e da 

renaturalização). 

 

O POC define e espacializa as faixas de salvaguarda que delimitam os regimes de proteção: Faixa de 

Salvaguarda à Erosão Costeira (conjunto das áreas potencialmente afetadas pela erosão costeira e recuo da 

linha de costa no horizonte temporal de 2050 (Nível I) e de 2100 (Nível II)) e Faixa de Salvaguarda ao 

Galgamento e Inundação Costeira (conjunto das áreas potencialmente afetadas por galgamentos e 

inundação costeira no horizonte temporal de 2050 (Nível I) e de 2100 (Nível II)). 

 

Procede ainda à delimitação da Margem (faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das 

águas, com a largura legalmente estabelecida e que em Espinho é de 50 metros), que abarca o domínio público 

marítimo onde qualquer intervenção tem de demonstrar previamente e em sede de tribunal a titularidade do 

terreno em 1864, exceto em zona urbana consolidada.  

 

Paralelamente, o POC estabelece o regime de salvaguarda de recursos e valores naturais e o regime de gestão 

compatível com a utilização sustentável do território, através do estabelecimento de ações permitidas, 

condicionadas ou interditas, em função dos respetivos objetivos, através de 3 tipos de normas: gerais 

(orientações dirigidas às entidades públicas), específicas (natureza dispositiva e a transpor para o PDME) e de 

gestão (definem os princípios e os critérios para o uso e gestão das praias com aptidão balnear e zonas 

envolventes). 

 

Na transposição do POC para os PMOT e, prioritariamente para o PDM, serão transpostos os limites das áreas 

terrestres correspondentes à Margem, Faixas de Salvaguarda e Faixas de Proteção Costeira e Complementar da 

Zona Terrestre de Proteção, para os quais o POC estabelece uma série de normas inerentes à ocupação e uso. 

As normas gerais são normas marcadamente programáticas e têm como alvo as entidades públicas com 

responsabilidades na orla costeira. As normas específicas são de natureza regulamentar (devem ser 

incorporadas no PDME) e identificam as ações admitidas, as condicionadas e interditas na área abrangida pelo 
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POC, pelo que têm maior impacto na estratégia do Município para a orla costeira consignada no PDME e nos 

direitos e deveres dos proprietários dos terrenos compreendidos na área de intervenção do POC, razão 

suficiente para analisarmos o seu impacto no território costeiro de Espinho. Destas normas específicas, e 

sem prejuízo das restantes, interessam, sobretudo, as que incidem em territórios já edificados, uma 

vez que é nesses que se colocam as principais questões que urge ultrapassar. 

 

NE 18. Na Margem, são admitidas, mediante autorização das entidades legalmente competentes:  

a) Atividades e infraestruturas portuárias, bem como as que sejam com estas compatíveis, quando em áreas 

sob a jurisdição de autoridade portuária;  

b) Edificações e infraestruturas previstas nos Planos de Intervenção nas Praias ou diretamente associadas a 

Núcleos Piscatórios;  

 c) Obras de demolição, obras de reconstrução, quando seja possível identificar no local a estrutura da 

edificação, obras de alteração e obras de conservação;  

 d) Extração, mobilização ou deposição de sedimentos visando a proteção costeira ou o reforço dos 

cordões dunares;  

 e) Obras de proteção costeira;  

 f) Restauração ecológica de dunas, desde que se verifique:  

 i. Proteção do seu equilíbrio biofísico, recorrendo-se, quando necessário, à instalação de vedações que 

impeçam o acesso de veículos, pessoas ou animais;  

 ii. Reposição do perfil de equilíbrio, sempre que o mesmo tenha sido alterado pela realização de obras;  

 iii. Consolidação, através de ações de retenção das areias, recorrendo a sistemas artificiais ou à 

plantação de espécies adequadas  

 g) Ações de reabilitação de ecossistemas costeiros;  

 h) Obras de modelação do terreno ou construção de infraestruturas tendo em vista a dissipação da 

energia das águas, amortecimento de cheias e galgamentos e encaminhamento das águas para zonas menos 

vulneráveis;  

 i) Obras de desobstrução e regularização de linhas de água que tenham por objetivo a manutenção, 

melhoria ou reposição do sistema de escoamento natural;  

 j) Obras de construção de infraestruturas de projetos de irrigação ou de adução de águas residuais e 

desde que não haja alternativa;  

 k) Estabilização de taludes de áreas com risco de erosão, nomeadamente através da construção de 

muros de suporte e obras de correção torrencial, recorrendo, sempre que possível, a técnicas de engenharia 

natural;  
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 l) Construção de estruturas para a circulação pedonal ou bicicletas, e outras estruturas de apoio à 

fruição pública desde que não alterem o perfil natural, não prejudiquem as condições de escoamento e se 

integrem em percursos existentes suscetíveis de serem mantidos;  

 m) Obras de construção de infraestruturas de transporte coletivo em sítio próprio que visem a gestão 

de fluxos e reduzir a carga automóvel nas praias marítimas;  

 n) Infraestruturas indispensáveis à operacionalização e viabilização de usos e atividades temporárias e 

permanentes no espaço marítimo nacional;  

 o) Valorização de elementos patrimoniais classificados de interesse nacional, público ou municipal, nos 

termos da legislação, incluindo obras de conservação, alteração e reconstrução e construção de acessos;  

 

 

NE 19. Na Margem, aplicam-se, ainda, as seguintes regras:  

a) As construções existentes que não tenham sido legalmente edificadas devem ser demolidas, salvo se for 

possível a sua manutenção mediante avaliação pela entidade competente em matéria de domínio hídrico, 

devendo as áreas de demolição, bem como as áreas adjacentes degradadas, ser recuperadas;  

b) Os equipamentos que não tenham por função o apoio de praia apenas podem ser mantidos quando se 

localizem em solo urbano e cumpram com o disposto no POC-CE;  

c) Fora dos perímetros urbanos, podem ser mantidos os equipamentos ou construções existentes no domínio 

hídrico desde que se destinem a proporcionar o uso e fruição da orla costeira, que se relacionem com o 

interesse turístico, recreativo, desportivo ou cultural ou que satisfaçam necessidades coletivas dos núcleos 

urbanos;  

d) Os equipamentos cuja manutenção é possível poderão ser objeto de obras de conservação e de alteração 

desde que estas se destinem a melhorar as condições de funcionamento.  

 

 

NE 20. Na Margem, são interditas, entre outras, as seguintes ações e atividades:  

a) Realização de operações de loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, com exceção das 

previstas nas normas anteriores;  

b) A abertura de novas vias de comunicação ou de acessos viários e estacionamentos ou a ampliação e 

beneficiação de vias de comunicação ou de acessos viários e estacionamentos existentes, salvo se associados 

às infraestruturas previstas nas diretivas do POC-CE ou se previstas em PMOT em vigor à data da aprovação do 

POC-CE;  

c) Prática de atividades passíveis de conduzir ao aumento da erosão, ao transporte de material sólido para o 

meio hídrico ou que induzam alterações ao relevo existente, com exceção das previstas nesta norma;  

d) Encerramento ou bloqueio dos acessos públicos à água, com exceção dos devidamente autorizados;  
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 e) Instalação de vedações, com exceção daquelas que constituam a única alternativa viável à proteção 

e segurança de pessoas e bens, sem prejuízo do dever de garantia de acesso à água e circulação na margem.  

 

 

NE 21. Nos alvarás de licenciamento de operações urbanísticas e de utilização em áreas abrangidas por Faixa 

de Salvaguarda, deve constar obrigatoriamente a menção de que a edificação se localiza em área de risco. 

Neste âmbito e no caso de serem abrangidos em perímetro urbano, a referida menção a efetuar deverá 

contemplar o seguinte:  

i. Área de elevado risco - Nível I;  

ii. Área de risco a médio e longo prazo - Nível II.  

 

NE 22. Os direitos preexistentes e juridicamente consolidados à data de entrada em vigor do POC-CE ficam 

excecionados das interdições nas Faixas de Salvaguarda, desde que comprovada a existência de condições 

de segurança face à ocupação pretendida junto da entidade competente para o efeito, não sendo imputadas à 

Administração eventuais responsabilidades pela sua localização em área de risco.  

 

NE 23. Não poderão ser imputadas à Administração eventuais responsabilidades pelas obras de urbanização, 

construção, reconstrução ou ampliação nas Faixas de Salvaguarda que decorram de direitos preexistentes e 

juridicamente consolidados à data da entrada em vigor do POC-CE, sendo que estas não constituem mais-valias 

em situação de futura expropriação ou preferência de aquisição por parte do Estado.  

 

NE 24. As operações urbanísticas que se encontrem previstas em Plano de Intervenção nas Praias, as 

infraestruturas portuárias e as edificações diretamente associadas a Núcleos Piscatórios, bem como instalações 

com características amovíveis/sazonais, desde que as condições específicas do local o permitam, ficam 

excecionados das interdições nas Faixas de Salvaguarda.  

 

NE 25. Na Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira e na Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e 

Inundação Costeira, são permitidas as obras de defesa costeira e ações de reabilitação de ecossistemas, 

quando se verifique:  

a) Necessidade de proteção de valores patrimoniais e culturais;  

b) Existência de risco para pessoas e bens;  

c) Proteção do equilíbrio biofísico.  

 

NE 26. Na Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira são interditas caves abaixo da cota 

natural do terreno. Nas edificações existentes, caso haja alteração de uso, é interdita a utilização destes 

espaços para fins habitacionais.  
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NE 27. As Faixas de Salvaguarda podem ser reavaliadas por decisão do membro do Governo responsável 

pela área do ambiente e do ordenamento do território, desde que fundamentada em estudos pormenorizados 

sobre a dinâmica e tendência evolutiva da linha de costa em litoral arenoso, seguindo o procedimento de 

alteração do Programa da Orla Costeira.  

 

NE 28. Fora dos perímetros urbanos e na Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira – Nível I e na Faixa de 

Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira – Nível I, é interdita a realização de operações de 

loteamento, obras de urbanização, construção, ampliação, reconstrução e alteração de edificações existentes, 

exceto quando se trate de obras de reconstrução e alteração das edificações que se destinem a suprir 

insuficiências de segurança, salubridade e acessibilidade aos edifícios para garantir mobilidade sem 

condicionamentos.  

 

NE 29. Fora dos perímetros urbanos e na Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira – Nível II e na Faixa de 

Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira – Nível II, deverá atender-se ao disposto no regime 

de salvaguarda para a Zona Terrestre de Proteção, designadamente para a Faixa de Proteção Costeira e Faixa 

de Proteção Complementar.  

 

NE 30. Em perímetro urbano e na Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira – Nível I e na Faixa de 

Salvaguarda ao Galgamento e Inundação Costeira – Nível I, deve atender-se ao seguinte:  

a) São interditas operações de loteamento, obras de urbanização, obras de construção e de ampliação das 

existentes, exceto quando as obras de ampliação se destinem a suprir insuficiências de segurança, salubridade 

e acessibilidade aos edifícios para garantir mobilidade sem condicionamentos;  

b) As obras de ampliação, reconstrução ou de alteração não poderão originar a criação de caves ou de novas 

unidades funcionais.  

c) Consoante as tendências do sistema costeiro, admite-se que as áreas atualmente abrangidas por estas faixas 

possam passar para o Nível II de salvaguarda consoante haja desagravamento da evolução do sistema.  

 

NE 31. Na Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira – Nível I e na Faixa de Salvaguarda ao Galgamento 

e Inundação Costeira – Nível I, em zona urbana consolidada e fora da primeira linha de edificações, pode 

aplicar-se um regime de exceção às restrições estabelecidas pela norma NE 30, a definir em PMOT, que deve 

atender ao seguinte:  

a) Ter um âmbito espacial definido e ser diferenciado para cada perímetro urbano, caso se verifique a 

existência de significativa diversidade de exposição ou sensibilidade aos riscos costeiros;  

b) Atender às caraterísticas urbanísticas, sociais e económicas e às vulnerabilidades atuais e futuras aos riscos 

costeiros, estando suportado numa avaliação onde se ponderem de forma equilibrada os seguintes critérios:  

i. Aumentar a resiliência do território aos efeitos decorrentes de fenómenos climáticos extremos;  

ii. Prevenir os riscos coletivos e a redução dos seus efeitos nas pessoas e bens;  
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iii. Racionalizar, reabilitar e modernizar os centros urbanos;  

iv. Promover a competitividade económica territorial e a criação de emprego;  

v. Assegurar a coesão social e territorial, nomeadamente, a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso 

às infraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas.  

 

 NE 32. Na Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira – Nível II e na Faixa de Salvaguarda ao 

Galgamento e Inundação Costeira – Nível II, deve atender-se ao seguinte: a) São admitidas obras de 

construção, reconstrução, ampliação e alteração, desde que as edificações ou as áreas urbanas onde estas se 

localizem integrem soluções construtivas ou infraestruturais de adaptação/acomodação ao avanço das águas do 

mar, definidas em PMOT, que permitam aumentar a resiliência ao avanço das águas;  

 b) Consoante haja agravamento ou desagravamento da evolução do sistema costeiro, admite-se que as 

áreas atualmente abrangidas por estas faixas possam passar para Nível I, ou ser retiradas das Faixas de 

Salvaguarda, através dos respetivos procedimentos de dinâmica dos programas e planos territoriais.  

 

b. Planos de Praia 

 

O impacto dos Planos de Praia e do Regulamento da Gestão de Praias e muito relevante na estratégia do 

Municipio. Verifica-se que presente regulamento estabelece princípios e critérios para o uso e gestão das praias 

com aptidão balnear, e zonas envolventes, previstos nas Normas de Gestão das Praias constantes nas Diretivas 

que compõem o POC-CE, destinando-se a promover a proteção e valorização dos recursos hídricos, com 

destaque para a valorização e qualificação das praias, em particular das consideradas estratégicas em termos 

ambientais e turísticos, e ainda dos núcleos piscatórios. 

 

Das considerações formuladas no anterior Parecer verificou-se que algumas foram integradas na atual proposta 

e outras não. Também se verificou que as sugestões apresentadas pela Associação dos Concessionários de 

Praia e Bares da Zona Norte- ACPBZN, ainda não foram integradas. (ANEXO II)  

 

Menciona-se as mais relevantes para conhecimento: 

 

A área do polígono dos apoios de praia poderá ser identificativa, no entanto as propostas de implantação, terão 

que ser concertadas com a localização dos licenciamentos já promovidos. 

 Não foi elaborada a proposta em total conformidade. 

 

PP70 - Praia de Marbelo a Praia da Costa Verde, anterior PP 64 - Praia da Frente Azul   

 

Sobre este PP 70, a DPPE considera que as áreas destinadas ao estacionamento (a manter, a requalificar e 

outros locais preferenciais de implantação) deverão ser retiradas, uma vez que estão localizadas em área 

sujeita à obra da Requalificação do Canal Ferroviário de Espinho, já adjudicada e que irá iniciar muito 

brevemente, não sendo compatível com a atual disposição de estacionamento existente. O POC deveria, em 
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alternativa à exata localização dos parques de estacionamento, definir qual a capacidade de estacionamento 

que deve existir, deixando para a obra referida, no caso presente, a sua localização. Acresce que alguns dos 

terrenos que o POC afeta a estacionamento são de natureza privada. 

 Não foi elaborada a proposta em conformidade. Deve-se prever outras áreas de estacionamento de 

apoio aos Planos de Praia.  

 

Está previsto requalificar o EAP na concessão n.º 1 (Marbelo). Concorda-se com a localização proposta, no 

entanto este processo encontra-se em ação judicial. Os APC localizados imediatamente a seguir ao EAP foram 

deslocalizados. Deverão ser corrigidas as implantações, tendo em consideração a implantação constante na 

planta: PP 64 Praia da Frente Azul (Apoios de Praia – Compromissos) assinalado como apoio de praia completo 

– PP64-2, e o segundo APC a criar seja deslocalizado ligeiramente para sul, preferencialmente a norte da Rua 

7, conforme apresentado na planta mencionada.  

 Foi elaborada a proposta em conformidade. 

 

Mais se informa que este ultima APC encontra-se em ação judicial, pelo que a localização também estará 

sempre dependente da decisão do tribunal. Deve ainda ser considerado que as concessões de praia Pop Norte e 

Pop sul possam ser associadas ao 1.º APC e a as concessões de praia da Azul Norte e Azul sul ao 2.º APC.  

 Esta proposta não foi elaborada em conformidade mas deverá ser integrada.  

 

PP 71 - Praia da Baía a Praia das Sereias, anterior PP 65 - Praia da Baía 

 

Sobre este PP 71, a DPPE verificou que é apresentado nas características desta Praia a referência a Praia com 

“onda de especial valor para a prática de desportos de deslize”, esse símbolo não consta no Ortofotomapa da 

Praia da Baía. 

 Foi elaborada a proposta em conformidade. 

 

O 1.º APC existente, associado à 1.ª concessão balnear, deverá ser identificado na Planta de Intervenção das 

Praias como APC “a manter” (em vez de “a requalificar”), uma vez que detém Alvará de utilização desde 2010. 

  Foi elaborada a proposta em conformidade. 

 

Concorda-se com a implantação prevista no 1.º APS, localizado entre as ruas 19 e 21, uma vez que vem no 

seguimento da implantação do apoio anterior (com registo de 2004). Importa apenas mencionar que este 

processo encontra-se em ação judicial (conforme consta na tabela).  

 Foi proferida a decisão do tribunal que anexamos para conhecimento. (ANEXO III) 

 

O 2.º e o 3.º APS deverão ser identificados na Planta de Intervenção das Praias como APS “a manter” (em vez 

de “a requalificar”), uma vez que já se encontram realizados e são detentores de alvará de utilização.  

 Foi elaborada a proposta em conformidade. 
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Deverá ainda ser integrado o símbolo de praia com “onda de especial valor para a prática de desportos de 

deslize” na Planta de Intervenção das Praias (ortofotomapa deste PP), conforme está descrito no Programa de 

Intervenção por Praia (pág. 58). 

 Foi elaborada a proposta em conformidade. 

 

PP 72 - Praia da Rua 37, anterior PP 66 - Praia da Rua 37 

 

Sobre este PP 72, a DPPE considera que a área assinalada como destinada a estacionamento (a manter) deverá 

ser retirada, uma vez que esta área se encontra em terreno privado municipal e com outro destino já 

assegurado. Relativamente ao APPD proposto, faz três considerações: (I) deverá ser deslocalizado para norte, 

entre as Ruas 37A e37B; (II) deverá ser adicionada uma área de concessão de praia; (III) deverá ser 

adicionada ao APPD um APS para funcione como um complemento à prática desportiva e de apoio à Praia da 

Sereias que é das mais frequentadas.  

 Foi elaborada a proposta em conformidade.  

 

Relativamente ao local identificado como sendo os canais de acesso para embarcações, verificou-se que 

este canal não é o mais utilizado, uma vez que normalmente este acesso ocorre junto aos apoios de pesca 

(localizados a sul do esporão), no entanto a sua referência salvaguarda este acesso. 

 Foi elaborada a proposta em conformidade.  

 

Concorda-se com a criação do APS e com a localização prevista entre as ruas 35 e 37A e respetiva concessão. 

No APPD proposto, verificou-se que não tem associada nenhuma concessão balnear. Tendo por base o 

contributo da Associação dos Concessionários de Praia e Bares da Zona Norte (ANEXO VI), e a experiencia do 

Municipio nestes últimos anos, considera-se importante introduzir uma concessão balnear ao APPD. 

 Não foi elaborada a proposta em conformidade. O Municipio, em aditamento a este parecer 

apresentará uma proposta de implantação da área desportiva a implementar neste Plano de 

Praia. 

 

Considera-se ainda que este deverá ser deslocaliza-lo para norte (entre as ruas 37A e 37 B). Seria ainda uma 

mais-valia que este APPD pudesse ser associado um APS. Caso estas considerações sejam aceites deverá ser 

corrigida a ficha do PP66, apresentada no Regulamento de Gestão das Praias Marítimas (pág. 199), uma vez 

que esta não contempla o APPD previsto.  

 Não foi elaborada a proposta em conformidade, apenas propõe a criação do APPD.  

 

Na Planta de Intervenção das Praias deste PP, a sul do limite do plano de intervenções nas praias deverá ser 

adicionada a simbologia de “canais de acesso para embarcações”, a sul do esporão e junto aos apoios de pesca 

(onde se visualizam as redes de pesca no areal – ortofotomapa). No extrato do ortofotomapa apresentado na 

Planta de Intervenção das Praias – PP 66-Praia da Rua 37, deverão ser integrados os Apoios de Pesca 

existentes (documentos enviados em maio de 2015). Esta alteração implica necessariamente a alteração da 

delimitação da área crítica (AC35), identificada como dunas. (ANEXO VII) 
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 Não foi elaborada a proposta em conformidade. 

 

PP 73 - Praia dos Pescadores, proposta a sul da Praia da Rua 37 

 

Nesta Praia, conhecida por Praia dos Pescadores, localizada a sul da Praia da Rua 37, tem-se verificado que 

para além da utilização dos Apoios de Pesca existentes, de apoio à arte xávega existente em Espinho, onde em 

parte desta Praia se realizam as saídas e entradas das pequenas embarcações, tem-se verificado um aumento 

significativo da utilização e frequência de utentes na mesma, e em paralelo, um acréscimo significativo dos 

adeptos do Surf…. 

  

Assim, propõe seja adicionado à proposta dos Planos de Praia, o PP da Praia dos Pescadores, e que integre o 

seguinte: (i) os Apoios de pesca existentes; (ii) uma área de concessão de praia, servida por uma APS, sendo 

este associado à plataforma de madeira sobre-elevada dos Apoios de Pesca, de acordo com a planta 

anexa.(ANEXO I). Considera-se ainda que deverá ser introduzida a simbologia de Praia com “onda de especial 

valor para a prática de desportos de deslize”, 

 Faltou apenas integrar a simbologia de praia com “onda de especial valor para Desportos de Deslize. 

 

PP 74 - Praia de Silvalde, anterior PP 67 - Praia de Silvalde 

Sobre este PP 74, a DPPE considera que a área de concessão assinalada deverá ser mantida, mas devido à 

elevada frequência registada na área norte do esporão considera que deverá ser adicionada uma nova 

concessão a norte do esporão, conforme planta anexa.(ANEXO II) 

 Foi elaborada a proposta em conformidade.  

 

Concorda-se com a localização do APS. Na Planta de Intervenção das Praias – PP 67- Silvalde deverá ser 

assinalada, a via permeável em fase terminal de execução (área excluída no processo de delimitação da 

Reserva Ecológica Nacional, da revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho) e objeto de um RRIP – 

Reconhecimento Relevante de Interesse Publico (ANEXO VIII). Tendo por base esta informação, deverão ser 

ajustados e ponderados os limites identificados como dunas, considerando a Planta de Ordenamento – 1 C - 

Áreas de Salvaguarda dos Recursos e Valores Naturais, da 1.ª revisão do PDM de Espinho. (ANEXO IX)  

 Não foi elaborada a proposta em conformidade.  

 

PP 76 - Praia de Paramos, anterior PP 68-Praia de Paramos 

Sobre este PP 76, a DPPE considera que não há nada acrescentar. No entanto, deverá ser adicionado um novo 

Plano de Praia, a norte deste. Assim, propõe o PP da Praia de Paramos Norte, conforme identificado na planta 

(ANEXO III), onde deverá ser previsto o seguinte: uma área de concessão de praia, servida por uma APS 

(devendo este ser associado aos passadiços existentes), e apoiado por uma área de estacionamento, junto à 

via permeável de acesso à praia de Paramos em fase de conclusão. 

 Foi elaborada a proposta em conformidade. 
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Na Planta de Intervenção das Praias – PP 76- Paramos deverá ser ajustado o limite identificado como dunas, 

tendo por base a Planta de Ordenamento – 1 C - Áreas de Salvaguarda dos Recursos e Valores Naturais, da 1.ª 

revisão do PDM de Espinho (ANEXO IX). 

 Verificam-se algumas divergências, nomeadamente no que se refere aos habitats 1210 e 1210+2110 

que se sobrepõem ao valor natural praias, identificado na Planta de Ordenamento - Áreas de 

Salvaguarda dos Recursos e Valores Naturais. Esta divergência deve-se eventualmente às diferentes 

fontes de informação.  

 

 Deverá ser ainda assinalada a via que serve a ETAR, assim como a via permeável em fase terminal de 

execução (área excluída no processo de delimitação da Reserva Ecológica Nacional, da revisão do Plano Diretor 

Municipal de Espinho) e objeto de um RRIP – Reconhecimento Relevante de Interesse Publico, a via permeável 

prevista na RPDME mencionada no PP anterior, assim como a estrutura viária existente servida por 

infraestruturas apresentadas na planta anexa. (ANEXO X) 

 Não foi elaborada a proposta em conformidade. 

 

Em síntese, o Municipio considerou na sua estratégia municipal que seria essencial a introdução de mais dois 

Planos de Praia, aos Planos de Praia apresentados na proposta do POC-CE, designadamente o PP da Praia dos 

Pescadores e o PP da Praia de Paramos Norte que foram aceites. 

 

Planos de Praia – proposta POC Inicial Planos de Praia – proposta POC Final 

PP 64 Praia da Frente Azul PP 70 Praia de Marbelo a Praia da Costa Verde  

PP 65 Praia da Baía PP 71 Praia da Baía a Praia das Sereias  

PP 66 Praia da Rua 37 PP 72 Praia da Rua 37 

  PP 73 Praia dos Pescadores (proposta CME) 

PP 67 Praia de Silvalde PP 74 Praia de Silvalde 

  PP 75 Praia de Paramos Norte (proposta CME) 

PP 68 Praia de Paramos PP 76  Praia de Paramos 

 

b.1. Outras considerações aos Planos de Praia 

b.1.1. Proposta das Praias de Espinho com “Ondas com Especial Valor para Desportos de Deslize” 

 

O Municipio definiu que Espinho deveria ser um destino de eleição para a prática de desportos de deslize com 

incidência para o Surf, Longboard e Bodyboard. O primeiro passo rumo a esse objetivo foi dado em 2014, com 

a criação da Marca “Espinho Surf Destination” e com a realização do 1º evento que incorporou competições 

nacionais e internacionais com destaque para a etapa final do Circuito Surf do Norte e o Pro Junior Europeu de 

Surf organizado pela World Surf League (WSL). 

Espinho, considerado por muitos como local privilegiado para a prática de surf, tem como estratégia obter esse 

reconhecimento nacional e internacional como destino de surf, capitalizando cada vez mais o tecido empresarial 
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local e regional com incidência para o setor do turismo e para a prática desportiva. A promoção da cidade como 

destino de surf, tem vindo a reforçar a sua atratividade, para além da época sazonal, uma vez que o surf 

pratica-se durante todo o ano. Esta modalidade vai certamente contribuir ainda para o desenvolvimento da 

economia e dos agentes locais com destaque para as escolas e Clubes de Surf. 

 

A Estratégia definida pelo Municipio, passa por garantir a curto prazo a melhoria das condições de utilização, 

mobilidade, segurança e funcionamento das atuais e futuras Escolas e clubes de Surf sediados no concelho.  

Este é o momento de incorporar no POC-CE a estratégia assumida pela marca “Espinho Surf Destination”. 

Queremos ser um Municipio diferenciador na qualidade das infraestruturas de apoio a esta modalidade com 

tantos praticantes associados. Assim, considera-se que as Diretivas e /ou o Regulamento da Gestão de Praias 

deverão integrar uma planta com a identificação das Praias com “Ondas com Especial Valor para Desportos 

de Deslize, trabalho baseado numa caracterização detalhada das ondas, conforme é apresentado no flyer, 

disponível no nosso portal, através do link: 

  http://portal.cm-espinho.pt/fotos/editor2/Turismo_imagens/surfguide_espinho_pt.pdf 

É mencionado no POC-CE que esta componente do Modelo Territorial reflete o crescente desenvolvimento dos 

desportos de onda e a sua importância económica e social. Foram identificados os locais reconhecidos como 

relevantes pela comunidade de praticantes e que, pelas suas características morfológicas, apresentam ondas de 

razoável qualidade e consistência e níveis significativos de procura por parte dos praticantes. Nestes locais 

devem ser adotadas medidas de salvaguarda que permitam acautelar eventuais ações antrópicas com impactes 

na praia submersa.  

 

Na área de intervenção do POC-CE, foram identificados 22 locais e classificados como apresentando ondas com 

especial valor para desportos de deslize, dos quais 4 locais são no concelho de Vila Nova de Gaia, 3 locais são 

nos concelhos de Caminha, Vila do Conde e Matosinhos, 2 locais nos concelhos de Viana do Castelo, Esposende, 

Póvoa do Varzim e Espinho e 1 local no concelho do Porto. 

 

No entanto, no ultimo diagnóstico realizado conjuntamente com as escolas de surf e disponibilizado já 

mencionado (Espinho – SURF DESTINATION), foram identificados 10 locais com “Ondas com Especial 

Valor para Desportos de Deslize”, conforme planta que anexamos. (ANEXO IV)  

 

Assim, tendo por base esta informação em Espinho deverá ser apresentada a existência não 2 locais mas de10 

locais classificados com “Ondas com especial valor para desportos de deslize”. Propõe-se ainda que no 

Regulamento de Gestão de Praias seja mencionado no seu artigo 11.º - Gestão das Atividades Desportivas de 

Mar, a possibilidade de instalação e permanência de apoios de praia destinados, especificamente ao Surf, nos 

períodos, para além da época sazonal. Para Espinho, deverão ser contemplados pelo menos 6 apoios, em lugar 

a definir, mediante as condicionantes das concessões existentes e a criar, na Zona Marítima de Proteção ou na 

Zona Terrestre de Proteção. 
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b.1.2. Parecer da Junta de Freguesia de Paramos 

 

Junto se anexa (ANEXO V) o parecer da Junta de Freguesia de Paramos, com a Deliberação da orla costeira em 

Paramos para vossa análise. 

 

c. Programa de Execução e o Plano de Financiamento 

 

O Programa de Execução do POC-CE está organizado por eixo estratégico e por tipologia de intervenção, com 

referência ao número de ações e respetivas estimativas de investimento, por tipologia de intervenção. 

 

Os Eixos são os seguintes: 

 Eixo Estratégico 1 - Prevenção de Redução de Riscos Costeiros e da Vulnerabilidade às alterações 

Climáticas  

 Eixo Estratégico 2 – Proteção e Conservação dos Sistemas Biofísicos Costeiros e da Paisagem 

 Eixo Estratégico 3 – Valorização Económica dos Recursos Costeiros 

 Eixo Estratégico 4 – Valorização e Qualificação das Praia Marítimas 

 Eixo Estratégico 5 – Monitorização e avaliação das Dinâmicas Costeiras 

 

Para o Municipio de Espinho, no Eixo Estratégico 1 - Prevenção de Redução de Riscos Costeiros e da 

Vulnerabilidade às alterações Climáticas, estão previstas 12 Ações: 

Ações – Eixo 1 Período de execução 

A1.29 - Alimentação artificial da Praia da Baia 2018/2028 

A1.30 – Alimentação artificial da Praia de Silvalde; 2018/2028 

A1.31 – Alimentação artificial da Praia de Paramos (Norte e Sul) 2018/2028 

A1.47 – Construção de Quebra-mar Destacado na Praia da Baía 2021/2024 

A1.48 - Construção de Quebra-mar Destacado na Praia de Silvalde/Sul 2018/2020 

A1.49 - Construção de Quebra-mar Destacado na Praia de Paramos/Norte e Sul 2018/2020 

A1.78 – Retirada de construções – Paramos 2021/2024 

A1. 86 – Reforço do Esporão Sul de Espinho 2018/2020 

A1. 87 – Reforço do Esporão Norte de Espinho 2018/2020 

A1.97 - Estudo da hidro e morfodinâmica da zona da Frente Marítima de Espinho 2018/2020 

A1.98 - Estudo da hidro e morfodinâmica da zona da Praia de Paramos 2018/2020 

A1. 102 – Reabilitação do esporão da Madalena, da embocadura da ribeira a 

norte de Espinho e dos esporões de Paramos 
2021/2024 

 

 

No Eixo Estratégico 2 - Proteção e Conservação dos Sistemas Biofísicos Costeiros e da Paisagem, está 

prevista 1 Ação: 

Ações – Eixo 2 Período de execução 
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A2.61 – Projeto de Valorização das Ribeiras de Silvalde e Anta e respetivas 

margens 
2021/2024 

 

 

No Eixo Estratégico 3 - Valorização Económica dos Recursos Costeiros, estão previstas 7 Ações: 

Ações – Eixo 3 Período de execução 

A3.54 – Plano de Pormenor de Requalificação da Frente Marítima 2021/2024 

A3.55 – Regeneração do bairro Piscatório de Silvalde 2018/2024 

A3.56 – Plano de Pormenor da Praia de Paramos 2018/2021 

A3.57 – Plano de Pormenor da Orla Litoral Sul de Espinho 2018/2021 

A3.58 – Reabilitação da Capela de S. João - Paramos 2018/2024 

A2.59 – Beneficiação dos equipamentos de apoio à pesca local 2021/2024 

A3.60 – Reabilitação de balneários/sanitários de apoio a praticantes de desportos 

náuticos e de deslize 
2018/2028 

 

 

No Eixo Estratégico 4 - Valorização e Qualificação das Praia Marítimas, estão previstas 16 Ações: 

Ações – Eixo 4 Período de execução 

A4.24 – Plano de Intervenção na Praia de Paramos (PIP 76) 2018/2028 

A4.45 – Plano de Intervenção na Praia de Paramos (PIP 75) 2018/2028 

A4.90 – Planos de Intervenção na Praia de Marbelo, Pop Norte, Pop Sul, Azul 

Norte, Azul Sul, Seca e Costa Verde - valorização paisagística e ambiental 
2018/2028 

A4.91 – Planos de Intervenção nas Praias da Baía e das Sereias (PIP 71) -

valorização paisagística e ambiental 
2018/2028 

A4. 92 Plano de intervenção na Praia da Rua 37 (PIP 72) - valorização 

paisagística e ambiental 
2018/2028 

A4.104. Planos de Intervenção nas Praias de Marbelo, Pop Norte, Pop Sul, Azul 

Norte, Azul Sul, Seca e Costa Verde (PIP 70) – melhoria das condições de 

utilização e visitação 

2018/2028 

A4.105 – Planos de Intervenção nas Praias da Baía e das Sereias (PIP 71) -

melhoria das condições de utilização e visitação  
2018/2028 

A4.106 – Planos de Intervenção na Praia de Silvalde (PIP 73) - melhoria das 

condições de utilização e visitação 
2018/2028 

A4.107 – Planos de Intervenção na Praia de Paramos (PIP 75) - melhoria das 

condições de utilização e visitação 
2018/2028 

A4.122 - Planos de Intervenção nas Praias de Marbelo, Pop Norte, Pop Sul, Azul 

Norte, Azul Sul, Seca e Costa Verde (PIP 70) – dotação de estacionamento 

adequado 

2018/2028 

A4.123 - Planos de Intervenção na Praia de Paramos Norte ( PIP 74) - dotação 2018/2028 
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de estacionamento adequado 

A4. 124 - Planos de Intervenção na Praia de Paramos ( PIP 75) - dotação de 

estacionamento adequado 
2018/2028 

A4.185. Planos de Intervenção nas Praias de Marbelo, Pop Norte, Pop Sul, Azul 

Norte, Azul Sul, Seca e Costa Verde (PIP 70) – melhoria das condições de 

acessibilidade pedonal 

2018/2028 

A4.186 – Planos de Intervenção na Praia de Silvalde (PIP 73) – melhoria das 

condições de acessibilidade pedonal 
2018/2028 

A4.187 – Planos de Intervenção na Praia de Paramos Norte (PIP 74) – melhoria 

das condições de acessibilidade pedonal 
2018/2028 

A4.188 – Planos de Intervenção na Praia de Paramos (PIP 75) – melhoria das 

condições de acessibilidade pedonal 
2018/2028 

 

Em síntese, o investimento programado para o Municipio de Espinho é de 11 M€.  

 

2.2 Integração da Estratégia do Município para a Orla Costeira 

 

O PDME constituiu a síntese da estratégia de desenvolvimento e de ordenamento territorial, onde definiu um  

Vetor Estratégico que consiste na Promoção dos valores naturais e patrimoniais do concelho, indispensáveis à 

melhoria da qualidade ambiental e da identidade territorial e potenciadores da atratividade de Espinho. Definiu 

ainda objetivos estratégicos como: Reforço da relação com o mar, requalificando a frente urbana…assegurando 

a salvaguarda dos valores naturais e paisagísticos… 

  

Considera-se que, as interdições na área urbana consolidada da Cidade de Espinho apresentadas na Proposta 

do POC são contrárias aos objetivos de consolidação, colmatação dos espaços vazios, reabilitação urbana do 

edificado e do espaço público, afetação de usos compatíveis com a requalificação e dinamização deste espaço 

da cidade, qualificação e valorização da frente urbana enquanto elemento notável da paisagem urbana. 

 

Mesmo que, no tempo, possa haver um desagravamento das interdições e condicionantes às intervenções em 

zona urbana consolidada, tal como as NE 30, 31 e 32 admitem, no imediato estas áreas ficam “congeladas”, 

precisamente quando foram instituídos benefícios para a sua reabilitação urbana e quando se verifica uma 

maior animação no mercado turístico. 

 

Para além deste facto, parece haver neste ponto uma contradição no POC. Por um lado, dispõe-se que a Área 

crítica 44 – Praia da Baía deve ser alvo de intervenções assentes na Proteção, sendo o seu nível de 

prioridade Intermédio, definindo-se intervenções de proteção como aquelas que têm como objetivo a redução 

do risco, com a manutenção ou mesmo avanço da linha da costa. Por outro lado, perante esta “consolidação da 

linha de costa” (ou até do seu alargamento) condicionam-se as intervenções na frente urbana que se assegura 

salvaguardada pelas intervenções de proteção. 
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INFORMAÇÃO INTERNA 

PG03-00-IMP-12 | 00 

Classificação: 00.00.00 
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O facto é que tem havido um aumento de costa na Praia da Baía desde que foi concluída a última intervenção 

nos dois esporões e que qualquer receio de avanço do mar nesta zona deve ter como prioridade a consolidação 

da costa, pois está em causa a defesa de pessoas e bens. É neste sentido que consideramos que o POC tem de 

garantir que a zona urbana consolidada estará salvaguardada pelas intervenções que serão realizadas e ficando 

assim livre de quaisquer ónus quanto ao tipo e intensidade de intervenções que tenham como objetivo a sua 

consolidação e requalificação.  

 
 

2.3 Reflexão e Conclusão 
 
Em face do exposto no parecer, cumpre-nos ainda reforçar que o PDME procedeu à transposição do POOC-CE, 

dando cumprimento a uma obrigação legal. Essa transposição foi elaborada e concertada tendo por base todas 

as orientações definidas pelas entidades envolvidas. No Parecer final da Comissão Consultiva do procedimento 

de revisão do PDME, foi emitido o parecer da APA/ARH, sendo este favorável, condicionado às correções 

elencadas no mesmo. Posteriormente, durante o período de concertação, a Câmara Municipal de Espinho (CME) 

procedeu à introdução no regulamento de todas as recomendações desse parecer.  

 

Verifica-se que nas Diretivas do POC-CE são definidas um conjunto de normas gerais que deverão ser 

incorporadas nos planos territoriais, de modo a assegurar a concretização dos objetivos estratégicos do POC-CE 

no que diz respeito à contenção da expansão da ocupação urbana e da edificação dispersa ao longo da orla 

costeira, a par da proteção e salvaguarda dos ecossistemas marinhos e terrestres. No caso do Municipio de 

Espinho, a contenção da expansão da ocupação urbana e da edificação dispersa ao longo da orla costeira não 

são aplicáveis à nossa realidade, uma vez que a ocupação urbana tem-se mantido estática e em forte 

degradação, tornando a cidade pouco atrativa na sua frente marítima. 

 

Considera-se que nas áreas ou nos grandes troços artificializados, o critério de marcação da margem deverá 

obedecer a um regime excecional que poderá ser realizado tendo por base a marcação do Domínio Publico 

Marítimo histórico, que no nosso caso, a título informativo, a atual primeira linha da frente edificada estaria 

recuada do mar cerca de 350 metros. Deverá ser dado maior enfoque à estratégia de proteção das áreas 

artificializadas, de pessoas e bens, e colocar as ações a levar a efeito em prioridade elevada sem nunca 

desconsiderar que estamos perante zonas urbanas consolidadas (Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de 

maio).     

 

Sem prejuízo do rigor técnico e científico da proposta do POC, é evidente, pelo exposto, que esta proposta não 

está devidamente articulada com a estratégia do Município expressa no PDME, contrariando o disposto (na 

parte final) do n.º 6 do artigo 49.º do RJIGT. Neste sentido o Municipio emite parecer desfavorável à proposta 

do POC-CE.  

A Chefe de Divisão de Planeamento e Projetos Estratégicos, 

(no exercício das competências subdelegadas) 
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 Exmo. Senhor 

Administrador Regional da 

ARH-Norte – APA I.P. 

 

Exmo. Sr. Eng.º Pimenta Machado, 

 

 

 A Federação Portuguesa dos Concessionários de Praia, após 

consulta e análise dos documentos publicados pela Comissão 

Consultiva do POC-CE em Dezembro ultimo e após consulta das 

associações de concessionários da área territorial objecto deste 

programa, vem apresentar os respectivos contributos, sugestões e 

propostas de alteração, como segue: 

 

CONTRIBUTOS, SUGESTÕES E PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO 

DO REGULAMENTO DE GESTÃO DAS PRAIAS MARÍTIMAS DO 

POC-CE 

 

I - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 Em geral o RGPM do POC-CE tem a concordância da 

Federação que se congratula com o frutuoso dialogo institucional 

que teve lugar em sede de Comissão Consultiva, conduzindo à 

aceitação de parte dos respectivos contributos, sugestões e 

propostas. 
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 Ao nível do regulamento subsistem porém alguns aspectos 

de pormenor que devem ser explicitados e melhorados.   

 

 E, por outro lado, em vários planos de praia identificaram-

se várias incorreções relacionadas com erros e imprecisões na 

localização dos apoios de praia e zonas de estacionamento e no 

número de lugares de estacionamento, havendo bem assim 

algumas situações em que se discorda da tipologia prevista para 

alguns equipamentos e apoios de praia. 

 

Para além disso existem ainda algumas matérias que não 

são abordadas no RGPM mas que se prendem com a sua futura 

aplicação e que, pela importância que assumem para os 

concessionários, têm de ser aqui referidas. 

 

Nesta sede e uma vez que a localização dos APM não é 

indicada nos planos de praias e a sua autorização fica a 

depender de análise casuística, a Federação quer deixar aqui 

bem clara a sua posição no sentido de que entende que todos os 

APM que estavam licenciados na última época balnear devem 

continuar a ser autorizados a funcionar nas respectivas 

concessões balneares.  

 

E, finalmente, a Federação quer também deixar aqui 

expresso que considera imperioso salvaguardar as zonas de praia 

onde há falta de areia com reposições oportunas assim como a 

manutenção permanente das estruturas de defesa adjacente. 
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II - REGULAMENTO 

  

 Da análise do teor do regulamento no que se refere aos 

APPD infere-se que os mesmos não têm funções estabelecimento 

de restauração e, ou, de bebidas, na medida em que tais funções 

não se encontram aí previstas, conclusão que, aliás, está em 

consonância com as declarações produzidas nesta matéria pelos 

representantes da APA na última reunião que teve lugar na 

Câmara Municipal de Matosinhos. 

 

 No entanto e para que não surjam dúvidas no futuro, 

entende-se que esta questão deve ser explicitada acrescentando-

se na respectiva definição que os mesmos têm apenas funções e 

serviços destinados a prestar apoio ao ensino e prática de 

factividades desportivas náuticas, estando-lhes vedado assegurar 

funções de estabelecimento de restauração e, ou, bebidas. 

 

 Deste modo sugere-se que o art.º 4.º, al. j) passe a ter a 

seguinte redacção: 

j) «Apoio de Praia para a Prática Desportiva (APPD)» - núcleo 

básico localizado preferencialmente, nas praias com especial 

aptidão para a prática de desportos de deslize, de construção 

amovível ou fixa, de funções e serviços destinados apenas a 

prestar apoio ao ensino e prática de actividades desportivas 

náuticas, designadamente desportos de deslize, incluindo o 

aluguer de pranchas e, ou, embarcações, estando-lhe vedado 

assegurar funções de estabelecimento de restauração e, ou, 

bebidas. 
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Por outro lado no caso dos APPD não deve ser aplicada a 

designação esplanada mas sim deck para a colocação das 

pranchas, fatos, etc., devendo alterar-se em conformidade a 

correspondente menção no quadro n.º 2 do Anexo V. 

 

Considera-se ainda que os concessionários das praias 

adjacentes aos locais onde estejam previstos os APPD, a criar, 

devem ter direitos de preferência nos respectivos concursos 

públicos, devendo introduzir-se as correspondentes alterações no 

art.º 31.º do regulamento. 

 

No sentido de simplificação burocrática e sabendo que a 

generalidade dos concessionários utilizam e pretendem utilizar as 

esplanadas amovíveis no areal, a funcionar durante a época 

balnear, propõe-se que as mesmas se considerem 

automaticamente licenciadas, cabendo ao concessionário, caso 

não o pretenda, de todo ou só em parte, comunicar tal facto à 

APA, introduzindo-se as correspondentes alterações nos n.ºs  2 e 

3 do artigo 35.º do regulamento. 

 

Deste modo sugere-se que os n.ºs 2 e 3 do art.º 35 passem 

a ter a seguinte redacção: 

2 - São admitidas esplanadas amovíveis no areal, com uma área 

máxima idêntica à área de esplanada devidamente titulada e 

permitida para cada tipologia de apoio, funcionando apenas 

durante a época balnear, com mobiliário ligeiro adequado, 

podendo dispor apenas de guarda sóis ou toldos como cobertura. 
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3 - As esplanadas referidas no número anterior consideram-se 

automaticamente licenciadas durante o período correspondente à 

época balnear, salvo se a entidade licenciadora comunicar 

fundamentadamente e com um mês de antecedência que as não 

autoriza ou, dentro do mesmo prazo, o concessionário comunicar à 

APA que não pretende o respectivo licenciamento. 

 

III - PLANOS DE PRAIA 

 

Relativamente aos Planos de Praia passam-se a transcrever 

os contributos, sugestões e propostas de alteração formulados 

por cada uma das associações de concessionários da área 

territorial abrangida pelo POC-CE representadas na Federação, 

que se assumem integralmente. 

 

Contributos, sugestões e propostas de alteração formulados 

pela ACPBZN - Associação de Concessionários de Praia de 

Bares da Zona Norte 

 

Município de Espinho 

PP70:  

  

 O número de lugares de estacionamentos mencionado no 

PP70 é muito superior ao que de facto existe. Já havia grande 

discrepância entre o número de estacionamentos existentes e os 

que estavam mencionados no POOC de 2007 (380), onde alguns 

dos terrenos que o POOC afectava a estacionamento são 

propriedade privada e outros deixaram de existir com o novo 
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canal ferroviário. A actual proposta do PP70 do POC CA refere 

482 lugares de estacionamento. Entendemos que estes seriam 

fundamentais para o bom funcionamento dos acessos às praias 

do PP70 mas, de facto, não existem.  

  

 Propõe-se que sejam criados efectivamente esses lugares de 

estacionamento público previstos e permitir o uso, entre outros, 

da faixa de terreno entre o 1º apoio praia existente e o rio Largo 

como zona de estacionamento não regularizado. Esta faixa tem 

vindo a ser usada, há muitos anos, sem qualquer registo de 

danos ambientais sendo fundamental para a acessibilidade e 

para a viabilidade económica da concessão balnear, C01-PP70, e 

do respectivo apoio de praia. 

  

 No programa Base de Intervenções deste PP70, propõe-se 

que, a exemplo do POOC 2007, seja mantida a possibilidade de 

instalação de AR na Praia do Marbelo - C01, a funcionar todo o 

ano. 

  

 Solicita-se a reposição das localizações do 1º APC associado 

à praias Pop Norte - C02 e do 2º APC associado à praia Azul 

Norte - C04.  Estes dois APC foram deslocados para sul várias 

dezenas de metros ficando fora das infraestruturas de água e 

saneamento e dos locais sobre os quais foram desenvolvidos os 

correspondentes projectos de arquitetura. Também estão 

desalinhados com as devidas concessões balneares e principais 

acessos às respectivas praias. Os concessionários não concordam 

com esta alteração. 
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 Propõe-se que os APM, respectivamente, das praias Pop Sul 

- PP70, C03 e Seca PP70, C06 - continuem a funcionar nos 

mesmos locais e nas mesmas concessões balneares como até 

aqui. 

 

PP71:  

 

 O APS a requalificar, associado à concessão C02, da Firma 

Pedro Correia e Quarenta Lda., está localizado mais a sul do local 

actualmente previsto no POOCCE vigente.  

 

 Propõe-se a localização mais a norte (mantendo a 

localização actualmente prevista no POOOCCE) de modo a 

salvaguardar o APS à exposição da acção do mar. 

  

 Além desta localização ser a mais adequada esta solução é 

também a mais consentânea com a decisão judicial transitada em 

julgado (Proc.º 1370/08.8BEVIS que correu termos no TAF de 

Viseu) que condenou o Município de Espinho a aprovar o projecto 

do respectivo apoio de praia de acordo com a localização prevista 

no POOCCE vigente. 

Município de Vila Nova de Gaia 

PP64:  

  

 Discorda-se o proposto neste PP e no Programa Base de 

Intervenções para o Restaurante Di Mar Caco & C.ª e bem assim 

com a criação dum APC associado à concessão C06.  
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 Por um lado, trata-se de propriedade privada, abrangendo 

tanto o terreno como o edifício nele implantado, e como tal 

encontra-se registada na 1.ª Conservatória do Registo Predial de 

Vila Nova de Gaia sob o n.º 21.903 e aí inscrita favor de Poder do 

Acaso - Investimentos Imobiliários, Lda, bem como na respectiva 

matriz predial (art.º 1812 da freguesia de Gulpilhares).  

 

 Acresce que o edifício foi devidamente licenciado pela 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia dispondo de licença de 

utilização. 

 

 Em suma, trata-se de um prédio urbano privado e 

devidamente licenciado pela Câmara Municipal de Vila Nova de 

Gaia. 

 

 Ora, os regulamentos administrativos, como é o caso do 

RGPM, não possuem a virtualidade de afectar os direitos privados 

validamente constituídos anteriormente à respectiva entrada em 

vigor, como sucede no presente caso. 
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 Termos em que a proposta de demolição constante do PP 64 

é tanto ilegal como inconstitucional por violação flagrante do 

direito de propriedade. 

 

 Por outro lado, sendo o proprietário do Restaurante Di Mar 

Caco & C.ª o concessionário da praia, referida no PP64 como 

C06, há mais de 30 anos, e considerando tudo quanto antecede, 

propõe-se a adaptação do seu estabelecimento, Restaurante Di 

Mar Caco & C.ª, para EA associado à C06. 

 

 Assim, propõe-se a reformulação do PP 64 no sentido de 

retirar a previsão de demolição acima referida em razão da sua 

ilegalidade e inconstitucionalidade, e também a eliminação do 

APC a criar, substituindo-o pela previsão de um Equipamento 

com funções de apoio de praia na localização correspondente ao 

Restaurante Di Mar Caco & C.ª que passaria a assumir essa 

qualificação e funções. 

 

Município de Matosinhos 

 

PP 55 - PRAIA DE MATOSINHOS 

  

C01 

 

A previsão de um APC não é adequada considerando: 

- Que a carga (ou lotação prevista) para esta praia é de quase 

de 7000 utentes, 
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 - Que nesta zona da praia (norte) termina a A4, onde 

desaguam centenas de veículos todos os dias, 

 - Que existe, a cerca de 300 mts, uma paragem do Metro que 

traz centenas de pessoas à praia na época balnear, 

-  Que a tradição e continuidade de aluguer de barracas a 

famílias (tradição há mais de 50 anos), assim como o aluguer a 

dezenas de infantários; 

-  Que é considerável o aumento de praticantes nacionais e 

estrangeiros de surf e outras modalidades de cdesportos 

náuticos; 

 - O aumento significativo de turistas que chegam de cruzeiro 

e que terão acesso à praia através do passadiço a construir pela 

APDL (segundo informações obtidas); 

- Que a Praia do Titan é o equipamento mais próximo do Posto de 

Turismo de Matosinhos; 

-  O elevado número de transeuntes (caminheiros, ciclistas e 

atletas a correr) que circulam na Marginal e que necessitam de 

instalações de apoio designadamente, de instalações sanitárias;  

-  E que as instalações da Praia do Titan estão a cerca de 300 

mts da linha de água; 

  

 E ainda porque as actuais instalações (o Contrato de 

Concessão com a APDL estabelece 450 m2) já superam em área 

coberta os limites do Apoio de Praia Completo entende-se que a a 

classificação mais adequada é a previsão de um Equipamento 

com funções de apoio de praia. 
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 Acresce ainda que a versão do anterior POC (de Dezembro 

de 2015) já contemplava a Praia do Titan com um Equipamento. 

De referir também que, já o projecto do Arq. Souto Moura de 

2004 contemplava o Titan com 544 m2 em área coberta e 145 m2 

de esplanada. 

  

 Por outro lado, a implantação do edifício (perpendicular ao 

passeio marginal), faz com que o impacto visual seja minimizado, 

tendo em conta as preocupações de não limitar a visibilidade e de 

mar a quem passa na marginal. 

  

 Para além disso, não deixar de apontar-se uma certa 

incoerência do previsto para esta praia face ao previsto em certos 

planos de praia a uns 2 a 2,5 Km para sul ou para norte, 

considerando praias do mesmo tipo, ou seja, praia do tipo I – 

Praias Urbanas. 

  

 Apresentam-se uns breves exemplos: 

 A norte, no concelho do Porto e a sul o exemplo de Leça-

Norte, também no concelho de Matosinhos: 
 

Concelho Praia PI

P 

Carg

a 

Equip

. 

AP

C 

AP

S 

Índice

1 

Índice

2 

» 

carg

a 

Obs.

:  

Porto Luz 

/Ingleses/Ourig

o 

60 1.030 2 1 - 343 343 6º  

Porto Praia do Molhe 59 199 1 - - 199 199 últim

a ? 

 

Porto Homem do 

Leme 

58 1.180 3 - - 393 393 4º Obs1 

Matosinho

s 

Matosinhos-

Sul 

55 6.776 - 2 2 1694 1129 1º  

Matosinhos Fuzelhas - 53 1.032 1 1  516 516 5º  
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Beijinhos 
 

O índice 1 foi calculado dividindo a carga pelo nº de apoios 

(somatório de Equipamentos, APC´s e APS´s) 

O índice 2 foi calculado dividindo a carga pelo nº de apoios 

(somatório de Equipamentos, APC´s, APS´s e APPD´s) 

Obs1: de notar que entre a Praia do Homem do Leme e a Praia da 

Luz (cerca de 900m de extensão) estão previstos 5 Equipamentos, 

enquanto que na Praia do Matosinhos (também tipo I  e com 

muito maior carga, numa faixa equiparável (com 750m), não está 

previsto nenhum Equipamento. 

  

 Da análise da tabela supra, pode verificar-se que esta é a 

praia com mais carga de toda esta região (quase 7 mil utentes), 

não está dotada de um único equipamento e  apresenta quase o 

dobro da carga do que a segunda praia com mais carga (3.796, 

Leça da Palmeira) e mais de 5,7x mais do que a terceira 

“classificada”. 

  

 Por outro lado, praias “similares” [ Praias tipo I – Urbanas], 

mas com menos de 1/5 ( 17,5% ) da sua “carga” (caso da Praia do 

Homem do Leme) estão dotadas de 3 Equipamentos, em apenas 

225m de frente de praia, em que dois deles se encontram 

afastados entre si, menos de 50m! 

  

 Refira-se ainda que, muito brevemente irá dar entrada um 

novo projecto de remodelação do edifício da Praia do Titan, 

seguindo as recomendações/exigências por parte da APDL (no 

sentido de integrar o volume afecto a apoio de praia no volume 
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principal), havendo necessidade de incluir valências/áreas não 

contempladas no pedido anterior de remodelação. 

 

 Assim propõe-se que o seja previsto um EAP e não um APS. 

 

C04  

 

 Discorda-se da previsão de um APS. 

 

 Existe um EAP devidamente licenciado com contracto de 

concessão assinado em 2017 com a APDL pelo prazo de 18 anos. 

 Assim, propõe-se que seja previsto um EAP em consonância 

com o existente titulado pela concessão da APDL. 

 

PP54 - Praia de Leça da Palmeira 

 

C02 

 

 Discorda-se da delimitação da ZAB03. 

 

C03 

 

 Discorda-se da previsão de um APC. 

  

 O estabelecimento existente tem 265m de área coberta 

(restaurante) 100m de esplanada e 47m de apoio de praia, 

totalizando 412m2. 
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 Tem concessão da APDL até 2029. 

 

 A área prevista para o APC é muito inferior à área existente 

e nas apontadas circunstâncias não faz qualquer sentido, nem 

em termos técnicos nem jurídicos prever a respectiva 

classificação como APC. 

  

 Assim propõe-se que seja previsto um EAP.  

 

PP-53 PRAIA DOS BEIJINHOS 

 

 Propõe-se a previsão de um EAP em substituição do APC 

previsto. 

 

PP-52 PRAIA AZUL 

 

 Propõe-se que o APS sazonal previsto passe a APS fixo 

(amovível). 

 

PP-51 PRAIA DO ATERRO SUL 

 

 Discorda-se da previsão de um APC. 

  

 Naquela zona existe um parque de estacionamento com 

mais de 1000 lugares, uma língua de areia de quase 2 Km, um 

aglomerado urbano de mais de 10.000 pessoas a 500m. 

  

 As instalações existentes do estabelecimento denominado 
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Xiringuito constituem o único apoio de praia que presta serviços 

às muitas escolas de surf, free surfers, peregrinos (Caminho de 

Compostela) e centenas de transeuntes que usufruem tanto da 

praia como dos passadiços e parques executados pela Câmara 

Municipal de Matosinhos. 

 

 A grande capacidade do areal da praia e do parque de 

estacionamento e a elevada procura registada justificam 

plenamente a previsão de um EAP, tipologia essa consentânea 

com a área das instalações do Xiringuito. 

 

 A qualidade dos serviços prestados e o interesse turístico e 

desportivo do Xiringuito - enquanto equipamento com funções de 

Apoio de Praia - são comprovadas pelas cartas do Turismo do 

Porto e do Norte de Portugal, ARESP e Penas Surf School, que se 

juntam em anexo. 

 

 Assim propõe-se a previsão de um EAP para a praia do 

Aterro Sul em substituição do APC aí previsto. 

 

PP-44 PRAIA DO FONTÃO 

 

 Propõe-se que seja previsto um APC em substituição do APS 

previsto. 

 

PP-43 PRAIA DO BARREIRO E PRAIA CENTRAL ANGEIRAS 

SUL 
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 Discorda-se da previsão de um APS. 

 

 As dimensões de um APS são insuficientes para a procura 

que a praia regista. 

 

 Assim propõe-se que seja previsto um APC em substituição 

do APS que está previsto. 

 

 

Município do Porto 

 

PP 56 - PRAIA INTERNACIONAL 

 

 Discorda-se da previsão de um APPD. 

 

 Foi adjudicado em procedimento concursal e licenciado pela 

APDL um APC, cujo projecto se encontra em apreciação na 

Câmara Municipal do Porto. 

 

 Esta praia regista forte procura balnear e já têm ocorrido 

acidentes graves com banhistas. 

 

 Assim  propõe a previsão de um APC em consonância com 

os actos de licenciamento já praticados pela APDL, em 

substituição do APPD previsto. 

 

Contributos, sugestões e propostas de alteração formulados 

pela AIE - Associação Iodopraias de Esposende 
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Município de Esposende  

 

 Relativamente aos Planos de Praia e no que concerne à 

análise e caracterização da situação existente, deve referir-se 

que, de modo geral, a mesma é muito incompleta, e nalgumas 

situações mesmo errada. no que respeita ao concelho de 

Esposende.  

 

 Enfermando na generalidade do defeito de se alicerçar em 

informações pouco fidedignas, sem se ter tido o cuidado de 

visitar os locais, facto pelo qual, se constatam análises pouco 

consentâneas com a realidade existente, o que leva á proposta de 

soluções (acções/intervenções, localizações de Apoios de Praia, 

etc.) absurdas e inexequíveis. 

 

 No que ao Município de Esposende respeita, entendemos ser 

de aplaudir terem sido contempladas, relativamente ao POOC-CE 

(2007), as praias da Foz do Neiva (Antas), Carruagem (Belinho), 

S. Bartolomeu do Mar, bem como a praia de Pedrinhas/Cedovém 

(Apúlia). Lamenta-se que não se tenha usado esta oportunidade 

para individualizar as praias de Cepães relativamente à praia de  

Suave-Mar, e a praia de Apúlia Norte relativamente à praia de 

Couve, em Apúlia.  

 

 Cremos que ainda se está a tempo de proceder a estas 

individualizações, em vista a racionalidade do existente, o que se 

propõe. 
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 Quanto aos Planos de Praia em concreto existem vários 

aspectos de relevo a considerar para efeitos de respectiva  

melhoria ou correcção. Assim: 

 

PP20 – PRAIA DE SUAVE MAR: 

 

 Não existe nenhum apoio no areal da CO2, facto pelo qual 

não se percebe o que se pretende com a proposta acção de 

demolição do apoio existente no areal. 

 

 Dada a situação dos terrenos situados a Nascente da CO3, 

propriedade de privados, segundo se sabe, será muito difícil à 

actual concessionária, ou a quem lhe suceda se for caso disso, a 

verificar-se e quando se verificar, concurso público, criar um APS 

associado à CO.     

 

 Não está claro o que é que se quer dizer com 

“Redimensionamento da 1ª concessão (CO1)” e com 

“Relocalização da 2ª concessão (CO2)”, uma vez que a planta é de 

muito difícil leitura.  

 

 No entanto, a solução agora preconizada é muito pior, e 

muito mais susceptível de gerar conflitos, do que a solução 

preconizada no anterior “Regulamento de Gestão das Praias 

Marítimas” de 5 de Outubro de 2015, a qual se propõe seja 

mantida. 
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 No que respeita à intervenção relativa à “Requalificação de 

apoio existente para APS associado à CO2”, importa realçar que 

tendo em consideração a realidade do terreno, tal requalificação 

se nos afigura inexequível.  

 

 Os terrenos a Nascente do acesso pedonal existente são 

particulares, pertencem ao Hotel, a Poente do acesso pedonal, 

sobreelevado, como está o APM existente, ou pousado no areal, a 

criação de um APS seria sempre investimento de alto risco, dada 

a exiguidade do areal e o histórico da zona.  

 

 A única solução, caso as infraestruturas necessárias se 

mostrarem viáveis, o que levanta sérias dúvidas e problemas 

complexos, sempre seria a criação de um APS amovível, na 

localização do APM actual. 

 

 A CO1 tem associado um APS no passeio marginal, com 

sanitários independentes e com acesso do exterior, pelo que tal 

APS deveria constar deste PP.    

 

PP23 – PRAIA DE COUVE (APÚLIA): 

 

  Deve explicitar-se o que se pretende de facto com as 

seguintes intervenções: “Relocalização da 1ª concessão (CO2)” e 

“Redimensionamento da 2ª concessão (CO3)”. 

 

 O apoio existente associado à CO2, está implantado na 

antepraia e é um APS, possuindo todas as infraestruturas 



20 
 

necessárias a tal tipificação, designadamente rede de água e de 

saneamento básico, sanitários independentes e com acesso do 

exterior, etc., bem como, licença de ocupação emitida pela 

Câmara Municipal de Esposende, pelo que resulta 

incompreensível e injustificada a intervenção preconizada de 

“Requalificação de apoio existente para APS associado à CO2”. 

 

 As intervenções de criação de APS associados às CO3 e 

CO4, dependem da sua localização, a qual tem sido impedida, 

como é do pleno conhecimento da APA-ARH Norte, pela actual 

localização de um “campo de futebol de praia” efectuado pela 

Câmara Municipal de Esposende, tanto quanto nos é dado saber, 

pedindo desculpa se estamos errados, à revelia e sem autorização 

da então ARH Norte.  

 

 Nestes termos, considerando a qualidade e a importância 

daquela estrutura desportiva, onde se já realizaram jogos do 

campeonato nacional e onde nos foi possível observar ao vivo o 

então melhor jogador de praia do mundo, terá que se estudar 

uma localização para estes APS que não colida com aquela 

estrutura desportiva, devendo o Município de Esposende 

responsabilizar-se por todas as despesas associadas com esta 

nova localização (solução preconizada pela Câmara Municipal de 

Esposende, por ela intitulada por solução B), designadamente, 

com a criação de um “deck”, e com  gastos acrescidos com as 

infraestruturas necessárias (maior extensão para as redes 

eléctricas, de água e de saneamento básico, etc.). 
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 Preconiza-se, ainda, a demolição de três apoios existentes 

no areal da CO2, CO3 e CO4, quando na CO2 não existe nenhum 

apoio no areal, porque só na CO3 e na CO4, por razões que aqui 

não importam, mas são do perfeito conhecimento da APA-ARH 

Norte, e estão relacionadas com a estrutura desportiva acima 

referida, é que existem apoios no areal, que não necessitam de 

demolição, antes e apenas de simples remoção, dado serem 

amovíveis.  

 

 O único apoio existente na CO2, trata-se de um APS, não 

está localizado no areal, antes na antepraia. 

 

PP 24 - PRAIA DA RAMALHA 

 

 Considera-se que se deve manter um AM dadas as 

dificuldades e custo das ligações de água e saneamento.  

 

Contributos, sugestões e propostas de alteração formulados 

pela ACPVC - Associação dos Concessionários de Praia de Vila 

do Conde 

 

Município de Vila do Conde 

 

 Em geral pretende-se que em todas as concessões de Vila do 

Conde, seja equacionada a colocação de lava pés, entradas, 

escadas, rampas para pessoas com mobilidade reduzida de 

acesso direto às praias e respetivos apoios de praia e a 

requalificação de todos os passadiços existentes.  
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Área sob a jurisdição da DOCAPESCA 

 

 Os apoios de praia na frente marginal (PP34) foram todos 

contemplados como APS conforme proposta da Associação dos 

Concessionários, à exceção do APS da Praia Senhora da Guia 

(PP35).  

 

 Propõe-se que este APS seja também previsto, visto que o 

concessionário fez na altura própria o investimento semelhante a 

todos os outros concessionários, pelo que não faz sentido a sua 

exclusão.  

 

 De referir ainda que o APC existente não tem condições e 

espaço físico para a manutenção da concessão balnear.   

 

 Pretende-se também esclarecer se os apoios de praia (PP34 

e PP35), ou seja, os APS mantêm as instalações executadas 

aquando do investimento feito no âmbito do Programa POLIS.  

 

Plano de Praia P34 - Praia da Prainha:  

 

 Aparece uma nova concessão balnear mas afigura-se que a 

mesma não está adequada ao espaço existente e ao mesmo tempo 

desloca o APS, deixando este de ter acesso às caixas de 

saneamento, luz e água. 

 

 Trata-se de uma situação que deve ser corrigida. 
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Planos de Praia PP34: Praia Senhor dos Navegantes, Praia dos 

Barcos, Praia Mar e Sol, Praia Luzimar Norte/Sul, Praia Pôr-

do-Sol Norte/Sul.  

 

 Estas concessões não estão localizadas conforme o plano de 

praias do Programa POLIS (versão 2005), facto que penaliza 

algumas concessões e favorece outras.  

 

 A criação de um corredor entre a Praia dos Barcos e a Praia 

Mar e Sol, obriga a Praia dos Barcos e a Praia da Nossa Senhora 

dos Navegantes a deslocarem-se para Norte, o que origina que a 

Praia Senhor dos Navegantes fique sem espaço de colocação de 

barracas.  

  

 As restantes concessões deslocam-se para sul e a Praia Por-

do-sol sul fica também sem espaço de colocação de barracas, 

porque trata-se de um lugar só de rochas e o APS não fica dentro 

da sua concessão.  

 

 O mais justo e adequado é manter o que estava previsto no 

Plano de Praias do Programa POLIS  (versão 2005). 

 

 Também se discorda da prevista demolição do restaurante 

Caximar, o qual constitui um estabelecimento já com muitos 

anos, que dá emprego a mais de 10 funcionários, e que está 

licenciado pela DOCAPESCA. 
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 Neste caso considera-se que o mais adequado é a respectiva 

manutenção, passando a estar previsto como Equipamento. 

 

 Assim, propõe-se: 

 

 Que se mantenham as concessões de praia com as suas 

actuais delimitações, conforme estão previstas no Plano de Praias 

do Programa POLIS  (versão 2005). 

 

 Que seja prevista a manutenção do restaurante Caximar 

passando o mesmo a ser classificado como Equipamento. 

 

Praia da Azurara (PP36)  

 

 Prevê-se a demolição do APC existente, denominado "Set 

Lounge" e a sua construção noutro local, uns metros atrás. 

 

 Este APC foi construído há pouco mais de dois anos e tem 

licença de construção e autorização de utilização emitida em 

Janeiro de 2018, com investimento de mais de € 360.000, não 

fazendo sentido a sua demolição. 

 

 Por outro lado está prevista a demolição de uma instalação 

que já não existe e que há 2 anos foi relocalizada a sul pela 

DOCAPESCA, o denominado "Bar Gaivota", justificando-se que 

seja previsto como APS com a respectiva ZAB. 
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Termos em que se propõe: 

- Seja contemplada a manutenção do APC existente, 

denominado "Set Lounge"; 

- Seja previsto um APS no local onde está actualmente 

instalado o "Bar Gaivota" com a respectiva ZAB. 

 

Praias da Senhora da Guia, da Ladeira e do Forno (PP35) 

 

 Propõe-se; 

  

 A previsão de um APS da Praia Senhora da Guia (PP35), no 

local do actualmente existente, quer porque o respectivo 

concessionário fez na altura própria um investimento semelhante 

a todos os outros, quer porque o APC (existente) que está ai 

previsto não tem condições e espaço físico para a manutenção da 

concessão balnear.   

 

 A criação de parque de estacionamento na zona envolvente 

Praia Senhora da Guia.  

 

 A pavimentação com calçada dos caminhos pedonais de 

acesso às Praias da Ladeira e Forno porque existem buracos e 

quando chove não permite a passagem de peões, principalmente 

crianças, sem molharem os pés.  

 

 A pavimentação com calçada do caminho atrás do Forte de 

S. João porque nos dias de chuva forma-se uma lama amarela 

que corre para o mar e nos dias de vento norte (nortada) levanta-
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se uma poeira amarela que cai sobre os utentes que estão na 

zona balnear envolvente, visto que fica num plano inferior. 

 

Área sob jurisdição da APA 

 

Praia de Mindelo (PP38) 

 

 Propõe-se que na concessão norte o AM passe a APS para 

poder ter casas de banho e chuveiros, visto que o APS passa a 

APC sendo deslocado para a concessão sul, conforme acordo 

entre a APA, concessionário e município. 

 

Praia Pinhal dos Elétricos (PP39)  

 

 Foi previsto um APS, conforme proposta de Associação dos 

Concessionários, mas aparece também a demolição de um 

restaurante aí existente. Esta associação pretende que o APS seja 

atribuído à concessão balnear, ou seja, ao AM lá existente, fez 

atempadamente a declaração para exercício de direito de 

preferência na futura adjudicação.  

 

 Pretende-se que seja esclarecido relativamente aos AM 

existentes nas Praias de Árvore (PP37), Congreira (PP39), Vila 

Chá (PP40) e Labruge (PP41), se está a ser equacionados a sua 

colocação nas respetivas concessões e se eles irão também ser 

infraestruturados com água e saneamento, principalmente 

aqueles que estão junto às frentes marginais, condição essencial 

de uma boa higienização e salubridade.  
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Praia do Pocinho (PP40) 

  

 Está previsto um APC, pelo que a Associação pretende saber 

se o mesmo será atribuído ao concessionário da concessão 

balnear aí existente, conforme o anterior POOC. 

 

Contributos, sugestões e propostas de alteração formulados 

pela ACPPV - Associação de Concessionários de Praia da 

Póvoa do Varzim 

 

Município da Póvoa do Varzim 

Mantém-se tudo quanto já se teve oportunidade de sugerir 

nos anteriores contributos da Federação no sentido de se tratar 

se um caso muito específico em que se justifica que seja previsto 

o número e localização dos AM, o que se propõe. 

 

 

Federação Portuguesa dos Concessionários de Praia 

A Direcção 

 
















