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Mensagens chave

 A distribuição da população e das acti-
vidades económicas, bem como as perspectivas de crescimento, de+nem uma clara polari-
zação entre litoral e interior, como re,exo directo dos serviços ambientais que a zona cos-
teira proporciona ou que nela se expressam, como a produtividade – primária e secundária 
– a acessibilidade ou a paisagem.

. Desde a escala local ou regional, no caso da ocupação/arti+cialização da linha de 
costa ou a diminuição da drenagem sedimentar causada pelas barragens, até à escala global, 
como no caso das alterações climáticas, do nível do mar ou da circulação oceânica. Os tem-
pos de resposta envolvidos podem ser superiores a 100 anos, ainda que com alterações de 
carácter abrupto, como no caso da potencial interrupção da circulação oceânica.

 a subida do nível do mar e a intensi+cação do regime de agitação; a alte-
ração dos padrões de circulação oceânica; outras consequências das alterações climáticas, 
incluindo o aumento da sazonalidade da drenagem continental; o aumento da ocupação/ 
/arti+cialização da linha de costa. Os principais promotores indirectos serão, previsivel-
mente, a tendência demográ+ca, com a população portuguesa a diminuir de forma sensível 
até 2050, e a terciarização da economia nacional.

 Os mais rele-
vantes, aqui analisados, são: a produção de alimento; o acesso ao meio marinho e a quali-
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dade deste; a biodiversidade; a produtividade; a regulação do clima; a protecção do solo e 
prevenção de cheias e; a cultura e lazer.

 Todos os factores associados à resposta do meio marinho 
às alterações climáticas têm um tempo de reacção longo, superior ao horizonte temporal 
do Millennium Ecosystem Assessment (MA), e não são passíveis de controlo dentro deste 
 período. Por outro lado, factores como a ocupação da linha de costa ou a drenagem con-
tinental, no respeitante à quantidade e qualidade de água e sedimentos, são passíveis de 
respostas efectivas e imediatas, nomeadamente no quadro de instrumentos legais, comuni-
tários e nacionais, em vigor.

, com o turismo a assumir um papel determinante 
na gestão e padrões de ocupação da faixa costeira, conjuntamente com uma diminuição 
generalizada da população portuguesa.

. Se os fenómenos glo-
bais, como as alterações climáticas, induzirem apenas uma acomodação e recon!guração 
da nossa zona costeira, sem condicionarem, de forma determinante, os seus padrões de 
utilização e ocupação, serão então as opções políticas de gestão territorial a de!nir a forma 
que a procura e acesso aos serviços ambientais proporcionados assumirá e o correspondente 
padrão de justiça ou equidade social.

. Apesar das 
incertezas inerentes à gestão de uma área como a zona costeira portuguesa, que incluem 
a sua envolvente territorial, nacional e internacional, a originalidade e impossibilidade de 
substituição dos valores em jogo podem e devem funcionar como estímulos à implemen-
tação de novos paradigmas de gestão, nomeadamente de uma verdadeira Gestão Costeira 
Integrada, no quadro do assumir da nossa responsabilidade acrescida perante as gerações 
vindouras.

12.1. Introdução

A zona costeira pode ser vista como a área na qual os ambientes terrestre, marinho e atmos-
férico se in"uenciam directa e reciprocamente e onde, como tal, a interface funcional entre 
terra e mar se estabelece (e.g. Carter, 1989). O Millennium Ecosystem Assessment, de!ne a 
zona costeira como uma estreita faixa de território terrestre dominada pela in"uência do 
oceano, seja sob a forma de marés ou de aerossóis marinhos, e uma área marinha adjacente, 
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tendencialmente limitada pela profundidade máxima de penetração da luz solar, com os 
sistemas costeiros limitados, por um lado, pela profundidade de 50 m e, em terra, pela dis-
tância de 100 km da linha de costa ou a altitude de 50 m, consoante a mais próxima do mar 
(UNEP, 2006).

Destas de!nições, decorrem algumas das mais importantes características dos ambientes 
costeiros (Andrade, 1998): 

oceânico total;

nica total;

da mineralização sedimentar global;
-

tos e poluentes associados;

Com uma Zona Económica Exclusiva de mais de 1 700 000 km2 (considerando o limite 
das 200 milhas náuticas, nos termos da Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar – 
UNCLOS), a segunda maior de entre os estados membros da União Europeia, e uma linha 
de costa com 1793 km de extensão, Portugal é, fundamentalmente, um país costeiro.

Note-se no entanto a grande diferença entre a !siogra!a da área continental e das regi-
ões autónomas constituídas pelos arquipélagos da Madeira e dos Açores, em pleno oceano 
Atlântico.

De facto, à área continental portuguesa, de 92 270 km2 e com uma linha de costa de cerca 
de 976 km de extensão, correspondem 326 362 km2 de ZEE, enquanto que os arquipélagos 
da Madeira e dos Açores, com áreas totais de, respectivamente, 797 e 2333 km2 e linhas de 
costa de 130 e 690 km de extensão, contribuem, de forma muito signi!cativa, para a área 
total da ZEE portuguesa, com 389.340 km2 no caso da Madeira e 984 300 km2 no caso dos 
Açores.

No entanto, a origem vulcânica de ambos os arquipélagos, independentemente da sua 
substancial diferença de idade geológica, determina que não possuam uma verdadeira pla-
taforma continental ou um verdadeiro oceano costeiro.

Ao invés, no território continental, a plataforma continental, de!nida em termos mor-
fológicos, como a plataforma que prolonga o continente emerso até ao bordo do talude 
continental, a uma profundidade da ordem dos 200 a 300 m, apresenta uma área total de 
20 141 km2, estendendo-se, de forma sensivelmente constante, ao longo de toda a linha de 
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costa, numa largura da ordem das 10 a 15 milhas náuticas. A produtividade média anual 
estimada para a plataforma continental portuguesa é de ca. de 520 gC m- 2   (fonte: http://
www.seaaroundus.org/eez).

Para além dos vales !uviais, inundados durante a transgressão Wurmiana, correspon-
dentes aos maiores estuários actuais, a plataforma continental portuguesa é cortada por três 
sistemas principais de grandes canhões submarinos que ligam, de forma directa, a linha de 
costa às grandes profundidades abissais, respectivamente, de norte para sul: da Nazaré, do 
Espichel e de Sagres.

A linha de costa do território continental é formada principalmente por praias de areia 
e arribas rochosas sem praia, a que correspondem, respectivamente, 60,3% e 35,9% da sua 
extensão total, onde há ainda a considerar 3,4% de linha de costa arti"cializada e 0,4% de 
áreas húmidas em contacto directo com o oceano (Andrade e Freitas, 2002).

Cerca de 25% da linha de costa continental portuguesa apresenta uma tendência de ero-
são ou encontra-se sujeita a processos activos de erosão (Andrade e Freitas, 2002), enquanto 
nos Açores, a extensão da linha de costa com risco médio a elevado de erosão, atinge 36% 
dos 690 km totais (SRA, 2002).

A "siogra"a e o clima do território português estão na origem da forte dissimetria entre 
o interior e a zona costeira, que alberga ca. de 75% da população, com uma clara concentra-
ção sobre a fachada Atlântica, de Viana do Castelo a Setúbal e no Litoral Algarvio. É também 
nessas áreas que se concentram os maiores ganhos populacionais, com valores anuais supe-
riores a 1% no ano de 2007, na península de Setúbal e Algarve, enquanto que, no mesmo 
período, o valor médio para o continente foi de apenas 0,16% (INE, 2008). A densidade 
populacional re!ecte o mesmo padrão, com um valor médio de 215 hab.Km–2 no litoral, 
para um valor médio nacional de 125 hab.Km–2. É também na zona costeira que se con-
centram os centros de decisão política, as actividades industriais e comerciais e, como tal, 
as oportunidades de emprego, o que se traduz numa contribuição para o Produto Interno 
Bruto (PIB) de ca. de 85% (Andrade et al., 2006).

Apesar da limitação legal à construção sobre a linha de costa, imposta pela lei do Domí-
nio Público Hídrico, que interdita a posse privada e a construção de carácter de"nitivo numa 
faixa de 50 m de largura, a partir da linha da maior preia-mar de águas-vivas, que constitui 
o Domínio Público Marítimo (DPM), 24% da costa portuguesa para lá deste limite está 
 ocupada por construção, de carácter residencial e turístico (Andrade e Freitas, 2002).

Segundo os dados do INE respeitantes à actividade turística em 2004, na faixa costeira 
continental estavam registadas junto da Direcção-Geral do Turismo 175.509 camas hotelei-
ras, correspondentes a 80% da oferta nacional. No mesmo ano, a indústria turística repre-
sentou ca. de 10 % do PIB e ca. de 11% do emprego em Portugal, com uma receita bruta de 
4.128,7 milhões de euros, sendo a faixa costeira responsável por ca. de 90% do !uxo turístico 
(UCPT, 2005).
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Este padrão de ocupação e de distribuição do rendimento nacional re!ecte, de forma 
directa, os serviços ambientais que a zona costeira proporciona ou que nela se expressam, 
como a moderação climática, a acessibilidade e o transporte, a paisagem e a elevada pro-
dutividade, e que contribuem, de forma determinante, para a sua atractividade como área 
de "xação das populações. Daí decorrem, de forma directa, os elevados custos associados à 
ocupação do espaço na zona costeira.

Dado o já referido papel de interface funcional entre os ambientes marinho e terrestre 
que a zona costeira realiza e dado que, no capítulo referente ao oceano, será analisada a 
situação referente ao meio marinho em Portugal, optámos por centrar o presente capítulo 
nas características, serviços e cenários previsíveis de evolução da área de interacção directa 
entre os dois ambientes, deixando de fora o oceano costeiro, apesar das suas características 
verdadeiramente únicas.

12.2. Promotores de alterações

Ao constituírem uma interface funcional entre os meios marinho e terrestre, os ambientes costei-
ros estão sob a acção de promotores de mudança directos, com origem em ambos os ambientes.

Por um lado, factores como a alteração do nível do mar e regime de agitação e a alteração 
de padrões de circulação oceânica, de escala tendencialmente global; por outro, factores 
como a ocupação/arti"cialização da linha de costa e as alterações da drenagem continental 
(quantitativas e qualitativas), que re!ectem opções político-sociais maioritariamente nacio-
nais (excepto nos casos da drenagem de bacias hidrográ"cas internacionais). Finalmente, as 
alterações climáticas, constituem um promotor de escala verdadeiramente global.

No entanto, as alterações climáticas podem ser vistas, tanto como o promotor da alte-
ração do nível do mar e do padrão de circulação oceânica, como um dos promotores de 
alterações da drenagem continental, ao mesmo tempo que o padrão de circulação oceânica 
induz padrões especí"cos de circulação atmosférica, o que demonstra a di"culdade na hie-
rarquização e no estabelecimento de relações de causa-efeito.

Estes promotores directos são eles próprios, condicionados ou forçados por promotores 
de alteração indirectos que, em última análise, estão ligados e decorrem da organização e 
funcionamento da sociedade, nomeadamente no que respeita aos modelos e valores que esta 
adopta e segue.

Um elemento adicional a considerar no que respeita à promoção da mudança nos ambien-
tes costeiros é o tempo de resposta. No tocante à evolução da concentração de gases com 
efeito de estufa (GEE), a atmosfera tem um tempo de resposta de ca. de 100 anos, enquanto 
que os oceanos demorarão mais de 500 anos a atingir o equilíbrio perante o forçamento da 
evolução das emissões antropogénicas de CO2 (Santos, 2006).
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Isto signi!ca, por exemplo, que mesmo uma cessação imediata e total das emissões antro-
pogénicas de GEE só teria efeitos sensíveis a nível da estabilização térmica da atmosfera 
depois de 2100 e o correspondente equilíbrio térmico e dinâmico dos oceanos só seria atin-
gido séculos mais tarde, o que signi!ca que a subida do nível do mar decorrente da expan-
são térmica dos oceanos continuará durante todo o período coberto pela presente análise 
e que, independentemente de potenciais reacções locais, regionais ou globais, o padrão da 
circulação oceânica alterar-se-á, muito provavelmente em algumas das direcções hoje em 
dia propostas e de forma abrupta (e.g. IPCC, 2007).

Tal será o caso da potencial interrupção do Ocean Conveyor Belt, o sistema de circulação 
oceânica global, cujos efeitos, a nível da regulação do sistema atmosfera-oceano-criosfera 
no Atlântico Norte serão directos e de grande escala (e.g. UNEP/GRID-Arendal).

12.2.1. Promotores de alterações directos

Alteração do nível do mar e regime de agitação 
A alteração do nível do mar determina, de imediato, a alteração da linha de costa e da estru-
tura dos ecossistemas costeiros, embora com efeitos muito variáveis, segundo a natureza, 
relevo e morfologia da costa, o tipo de comunidades presentes e o regime energético inci-
dente.

Na costa Continental Portuguesa, a presente taxa de elevação do nível do mar é de ca. 
de 1,5 mm.ano–1 e, para o horizonte temporal de 2050, a variação do nível do mar previsível 
é reduzida, da ordem de apenas alguns cm (Andrade et al., 2002). Mesmo os fenómenos 
de sobrelevação (storm-surge) terão provavelmente uma distribuição fortemente localizada, 
com máximos locais, mas sem uma tendência de longo prazo (Andrade et al., 2006).

No tocante à agitação marítima, mesmo considerando o horizonte de 2100, a altura sig-
ni!cativa das ondas deverá manter-se sensivelmente invariante na costa continental portu-
guesa, com um ligeiro aumento, de até 4%, da frequência dos temporais de Inverno e de até 
12% dos temporais de Verão (Andrade et al., 2006). Ainda assim, a altura signi!cativa das 
maiores ondas de Inverno – ocorrentes em ca. de 4,5 dias.ano–1 – aumentará de ca. de 7,0 m 
para ca. de 7,3 m, ao que corresponderá um aumento da densidade da energia associada de 
8% a 10%.

Este fenómeno, acompanhado pela rotação esperada do rumo médio da agitação de +5 
a +10 º, tenderá a aumentar o transporte sólido, em toda a linha de costa do território con-
tinental, podendo promover a ruptura do equilíbrio em sectores da costa presentemente 
estáveis, o que se pode traduzir, por exemplo, no troço Espinho-Figueira da Foz, do litoral 
Oeste, num aumento de 12% a 15% da intensidade da erosão, relativamente à situação pre-
sente (Andrade et al., 2006).
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Alteração dos padrões de circulação oceânica
A costa portuguesa é condicionada pelo ramo descendente da Corrente do Golfo, designado 
Corrente de Portugal que, ao largo da margem continental, se desloca de norte para sul, que 
determina essencialmente o clima térmico das águas costeiras e, adicionalmente, condi-
ciona o clima do território continental. 

Uma eventual interrupção da Corrente do Golfo, associada ou não à interrupção do 
Ocean Conveyor Belt, alteraria, de forma radical, o clima térmico das águas costeiras em 
Portugal e, consequentemente, toda a estrutura dos ecossistemas costeiros, terrestres e mari-
nhos, com a correspondente alteração dos seus serviços ambientais.

Ocupação/arti!cialização da linha de costa
Entre 1990 e 2000, Portugal foi o país da UE com a maior taxa de crescimento de área 
arti!cial urbana na zona costeira, com um valor de 34%. Em 2000, as percentagens de área 
construída em Portugal, nas faixas costeiras de 1 km e de 10 km de largura eram, respecti-
vamente, ca. de 15% e ca. de 10%. Se, para a faixa mais restrita, o valor de 15% se compara 
favoravelmente com outros países europeus, como a Itália, a Lituânia, a França, a Espanha 
ou a Bélgica, para a faixa de 10 km de largura ao longo da linha de costa, Portugal apresenta 
uma das mais altas taxas de área construída da UE (EEA, 2006).

Alterações da drenagem continental
A drenagem continental é o processo que, por via líquida, carreia para o mar costeiro todo 
um conjunto de materiais e substâncias originadas em terra, desde partículas diversas, trans-
portadas em suspensão ou por arrastamento, até materiais dissolvidos, carreados por cursos 
de água, de maior o menor dimensão, por escorrências difusas ou por e"uentes lançados 
directamente no meio marinho costeiro.

No que respeita ao transporte de sedimentos para a zona costeira, um dos factores rele-
vantes para o dé!ce sedimentar ao longo da costa portuguesa tem a ver com o represamento 
dos nossos principais cursos de água (e.g. Andrade et al., 2002), com uma capacidade de 
represamento construída em Portugal, de 11 930 hm3, para um escoamento total, na foz, de 
74 636 hm3.ano–1 (INAG, 2001), ou seja, ca. de 16% do escoamento capaz de atingir a zona 
costeira. Por exemplo, só para a albufeira de Alqueva, com uma capacidade de armazena-
gem de 4150 hm3, estão previstas retenções totais de sedimentos entre 247 hm3 e 284 hm3, 
para um período de 100 anos (Rocha, 2002).

A drenagem continental é também responsável pela entrada no meio marinho cos-
teiro, não só de nutrientes provenientes, por exemplo, da actividade agrícola, mas tam-
bém de todo um conjunto de poluentes, incluindo metais pesados, biocidas, compos-
tos orgânicos diversos, disruptores hormonais ou contaminação microbiológica, entre 
outros.
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Os dados disponíveis (Veiga da Cunha et al., 2006) sugerem uma alteração signi!cativa 
da actual distribuição sazonal do escoamento, com tendência para uma concentração nos 
meses de Inverno, induzida pelo aumento da concentração da precipitação nos mesmos 
meses, e para uma redução durante a Primavera, Verão e Outono. Os mesmos autores admi-
tem, num cenário pessimista, uma redução, até 2050, dos escoamentos médios anuais em 
Portugal entre 10%, a norte do rio Douro, e 50%, na região do Algarve.

Assim, é previsível que a drenagem continental para os ambientes costeiros ganhe um 
cariz mais marcadamente sazonal, com o correspondente aumento das concentrações asso-
ciadas.

Alterações climáticas
No que respeita às alterações climáticas, todos os cenários apresentam a faixa costeira como 
a área do território português na qual as alterações térmicas terão menor amplitude, desde 
logo, pelo próprio efeito de regulação climática do oceano.

No entanto, para o horizonte de 2050, diferentes modelos climáticos sugerem uma subida 
da temperatura média na Península Ibérica entre 1 ºC e 4 ºC, com subidas de temperatura 
mais dramáticas no território continental e mais moderadas nos Açores (Miranda et al., 2006).

O regime de precipitação deverá também sofrer alterações marcadas no território conti-
nental, com diminuição da precipitação total e redução da duração da estação chuvosa e, na 
Madeira, com muito menor precipitação total anual e no Inverno (Miranda et al., 2006).

Como referido, as alterações climáticas, enquanto promotor directo de mudança nos 
ecossistemas costeiros são, elas próprias, condicionadas pelo padrão da circulação oce-
ânica e as transferências térmicas associadas. Um caso concreto é a NAO (Oscilação do 
Atlântico Norte), cuja intensidade, medida pela diferença de pressões entre o anticiclone 
subtropical dos Açores e a depressão subpolar da Islândia, parece estar correlacionada, 
não só com a precipitação, mas também com o regime de ventos em Portugal, com maio-
res intensidades da NAO associadas a redução da precipitação e a um regime mais intenso 
de ventos de Noroeste na costa portuguesa (Miranda et al., 2006), ventos esses que deter-
minam o funcionamento do a"oramento costeiro, com as elevadas produções primária e 
secundária associadas, mas também, por vezes, associado a fenómenos de HAB (Harmful 
Algal Blooms).

Por !m, é necessário referir a contribuição do transporte atmosférico. Sem que exista 
uma medida da situação em Portugal, é reconhecido o papel do transporte atmosférico, 
nomeadamente, de óxidos de azoto (NOx), com origem na queima de combustíveis fósseis, 
para mares costeiros europeus, onde acabam por ter um papel determinante na eutro!zação 
do ambiente marinho costeiro. Por exemplo, no Mar Báltico, 25% da carga de azoto provém 
directamente da deposição atmosférica (EEA, 2006).
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12.2.2. Promotores indirectos

É a estrutura e o funcionamento da sociedade humana que, em última análise, tenderá a 
determinar os promotores directos discutidos. No entanto, a própria natureza !uida e não 
delimitável do meio marinho, conjuntamente com os tempos de reacção envolvidos, impli-
cam a necessidade de acções de escala mais abrangente do que a nacional para corrigir efei-
tos cuja origem é verdadeiramente global.

Tendências demográ!cas
Dada a especi"cidade da situação portuguesa, referiremos apenas este aspecto no quadro dos 
promotores de mudança indirectos para os ambientes costeiros já que segundo, por exem-
plo, as projecções da ENDS (Mota et al., 2004), a população portuguesa residente deverá, no 
período até 2050, sofrer um decréscimo entre 3% e 28%, relativamente aos valores de 2001, 
ao mesmo tempo que é esperável um aumento das disparidades regionais, nomeadamente 
da assimetria demográ"ca e económica entre o litoral e o interior do país, acompanhado de 
um sensível envelhecimento da população.

12.3. Condições e tendências

De entre o conjunto global de serviços e funções dos ecossistemas (e.g. Costanza et al., 1999), 
o ambiente marinho desempenha um papel primordial, nomeadamente no referente a:

-
máticos, a uma escala global ou local;

-
turbações e !utuações ambientais;

de nutrientes;
-

postos em concentrações excessivas;

habitats/refúgios – habitat para populações residentes e transientes;
-

mento pelo Homem;
 

-prima;
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Desta diversidade de serviços que o oceano é capaz de fornecer e da importância de cada 
um deles, decorre um valor económico estimado em cerca de 60% do valor global da bios-
fera (Costanza et al., 1997), cujo acesso é feito obrigatoriamente através da zona costeira.

Simultaneamente, o oceano costeiro tem também um papel fulcral na perda de território 
continental por processos erosivos, funcionando como sumidouro para o solo ou território 
terrestre carreados pela escorrência continental, ou perdidos na interacção directa entre 
mar e terra, ao longo da linha de costa. 

Para a zona costeira, enquanto interface funcional entre os ambientes marinho e terres-
tre, os serviços e funções listados podem ser relacionados e agrupados, de forma a enqua-
drar o conjunto de serviços considerados no Millennium Ecosystem Assessment: alimento; 
água; !bra; biodiversidade; produtividade primária e regulação do clima; protecção do solo 
e prevenção de cheias; cultura e lazer:

suportam, de forma directa, o alimento e a biodiversidade;

e recreio e valores culturais, constituem os principais suportes directos de cultura e 
lazer;

próprio controlo biológico, determinam a qualidade da água no meio marinho e o seu 
potencial de uso;

-
lógico e os habitats/refúgios, são determinantes da produtividade primária;

serviços proporcionados a nível dos ambientes costeiros condicionam a biodiversi-
dade.

Para o conjunto de serviços apresentado, Antunes e Santos (1998) identi!caram cinco 
ameaças principais e correspondentes impactos: 

1. sobrepesca – diminuição das capturas por unidade de esforço;
2.  contaminação – saúde de espécies marinhas, saúde humana; degradação de ecossiste-

mas costeiros, perdas a nível do turismo e lazer;
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3.  destruição/perda de ecossistemas – perda de biodiversidade, alterações tró!cas/de pro-
dutividade, aumento de vulnerabilidade, erosão e perturbação de "uxos sedimentares;

4. dinâmica costeira – inundação por subida do nível médio do mar, erosão;
5.  alterações climáticas – aumento da vulnerabilidade, alterações de produtividade, 

aumento do nível de risco; perda de território por inundação ou erosão.

Destas, apenas as alterações climáticas podem ser consideradas como não relacionadas 
directamente com a zona costeira, enquanto interface funcional através da qual, enquanto 
indivíduos ou comunidades, interagimos com o ambiente marinho (Andrade, 1998).

Da mesma forma, as restantes ameaças decorrem, todas elas – ou, pelo menos, os seus 
impactos e a percepção da sua amplitude – do padrão da ocupação humana, tanto do 
ambiente costeiro terrestre directamente in"uenciado pelo meio marinho, como de ambien-
tes mais distantes, a montante da zona costeira mas que, de forma mais ou menos longínqua, 
também dependem dela e para ela drenam. 

12.3.1. Produção de alimento

A produção de alimento é um serviço ecossistémico crítico nas zonas costeiras. No entanto, 
é difícil estabelecer uma fronteira que permita de!nir a contribuição real das zonas costeiras 
e das áreas marinhas oceânicas. Neste contexto, a opção seguida, foi a de abordar apenas a 
produção relativa às actividades da apanha de organismos no litoral e à produção aquícola e 
pesca em sistemas estuarinos e lagunares costeiros, pois estes ambientes encontram-se indu-
bitavelmente na interface dos ambientes terrestres e marinhos, portanto, na zona costeira. 
No capítulo dedicado ao oceano será considerada a pesca desenvolvida sobre a plataforma 
que, como referido anteriormente, representa cerca de 90% da produção de pescado.

Neste contexto, a apanha no litoral respeita principalmente a bivalves e outros organis-
mos colhidos nas zonas entre marés, com duas vertentes: uma que diz respeito à apanha 
para !ns comerciais e outra, associada a actividades de lazer, mais intensa nos locais e épo-
cas de veraneio. A apanha representa um grande impacto nos ambientes costeiros, que se 
traduz frequentemente na depleção dos efectivos populacionais dos organismos alvo (e.g. 
Rius e Cabral, 2004). É provável que as tendências relativas a esta actividade acompanhem 
as relativas à utilização para !ns recreativos do litoral, prevendo-se, por isso, uma intensi!-
cação durante a próxima década.

A produção da aquicultura nas zonas costeiras representa pouco mais de 5% do total da 
produção nacional de pescado: 6802 toneladas, no valor de 39 652 milhares de euros, em 
2004, produzidas em 1481 unidades licenciadas, que ocupavam uma área total de cerca de 
1950 ha (INE, 2008). Entre os principais organismos cultivados encontram-se principal-
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mente bivalves (amêijoas, berbigão Cerastoderma edule, ostras e mexilhão Mytilus spp.) e 
peixes (dourada Sparus aurata, robalo Dicentrarchus labrax, e linguado Solea spp.). É prová-
vel que a tendência na próxima década seja no sentido de um aumento da produção.

A pesca nos estuários portugueses é intensa, embora não existam estimativas !áveis 
da sua produção. As principais espécies exploradas são alguns invertebrados, nomeada-
mente o choco (Sepia o!cinalis), e várias espécies de camarões e caranguejos, mas prin-
cipalmente peixes, como a enguia (Anguilla anguilla), a tainha, o robalo (D. labrax), os 
linguados (Solea spp.), os sargos (Dipplodus sp.) e a dourada (Sparus aurata), entre outros. 
A generalidade das capturas incide sobre juvenis o que limita, em grande medida, o papel 
que os estuários poderiam ter na manutenção dos mananciais costeiros de espécies com 
interesse comercial. Alguns trabalhos realizados em sistemas estuarinos da costa Portu-
guesa apontam níveis de rejeição ao mar e de mortalidade devida à pesca muito elevados 
(e.g. Cabral et al., 2002; 2003). A legislação vigente e a !scalização da actividade da pesca 
nestes ambientes são frágeis e aquém do desejável. Face aos sinais de esgotamento que 
alguns recursos apresentam, não é expectável que se veri!que uma intensi!cação desta 
actividade que, economicamente, não será sustentável. A manutenção da situação actual 
parece ser, assim, o cenário mais provável. No entanto, face a crescentes preocupações de 
natureza ambiental, com re"exo no nosso ordenamento jurídico, é concebível, e desejá-
vel, uma diminuição da pressão da pesca nas áreas estuarinas por imperativos legais, o 
que acarretaria grandes benefícios em termos de reabilitação de algumas populações das 
espécies exploradas.

12.3.2. Água – acesso e qualidade

A qualidade das águas costeiras em Portugal, é determinada, maioritariamente, pelas carac-
terísticas das águas continentais lançadas no meio marinho, tanto cursos de água naturais, 
como e"uentes diversos ou drenagens difusas, mais ou menos limitadas no tempo.

No respeitante à introdução de e"uentes no meio marinho através da zona costeira, a 
situação portuguesa apresenta dois aspectos contrastantes:

1.  em relação aos e"uentes urbanos, o país tem vindo a ser dotado de uma rede e!caz de siste-
mas de drenagem e tratamento, cuja cobertura geográ!ca tem aumentado de forma sen-
sível, com a consequente minoração dos impactos sobre os ambientes costeiros. Re!ra- 
-se, no entanto, a problemática dos novos poluentes, como os Pharmaceuticals and 
Personal Care Products (PPCP) e os Endocrine Disruptor Chemicals (EDC), concebi-
dos para interagir com os receptores celulares em concentrações muito baixas ou que 
interferem com a função normal das hormonas e cujos efeitos a longo prazo não foram 
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ainda contemplados (Kümmerer, 2005 em Leite, 2006). A sua introdução nos e!uen-
tes urbanos tem vindo a aumentar com o aumento do nível de vida das populações, 
estando, no geral, associados à utilização de fármacos, produtos de higiene pessoal ou 
cosméticos;

2.  em relação aos e!uentes industriais, a situação é, pelo contrário, de ausência de uma 
solução consistente e generalizada, com as consequências bem conhecidas, de perda e 
degradação continuada de ambientes, nomeadamente costeiros, por acção de descar-
gas, regulares ou acidentais.

É assim muito provável que a zona costeira continue a estar sujeita a um crescente nível 
de solicitação, em áreas mais extensas, com cargas mais elevadas e sob a acção de novos 
agentes impactantes.

No entanto, no que respeita à qualidade das águas balneares, a situação em Portugal, 
avaliada, por exemplo, com base na conformidade com os critérios para a atribuição da Ban-
deira Azul, demonstra uma notável progressão, desde valores da ordem dos 58%, em 1993, 
até valores de ca. de 98%, desde 2003 até ao presente (http://snihr.pt).

Finalmente, no que respeita às descargas directas no mar, ilegais ou em consequência de 
acidentes, maioritariamente derrames de produtos petrolíferos, a situação exacta no respei-
tante à costa portuguesa é, mais uma vez, difícil de avaliar, dada a falta de dados. De acordo, 
por exemplo, com os dados da Agência Europeia para o Ambiente (EEA, 2006), a costa 
portuguesa apresenta-se quase completamente livre de tais ocorrências mas, apesar da exis-
tência do Serviço de Combate à Poluição do Mar por Hidrocarbonetos (SCPMH), criado 
pelo Despacho do Ministério da Marinha nº 11/1973, de 29 de Janeiro, com competências a 
nível da prevenção, detecção e combate de derrames, e da instalação em Lisboa, desde Maio 
de 2006, da Agência Europeia de Segurança Marítima, é reconhecida a falta de um sistema 
e"caz de vigilância. 

12.3.3. Biodiversidade

A produção de alimento, ao explorar directamente recursos vivos diversos, afecta, de forma 
directa, a biodiversidade na costa portuguesa. No entanto, outros factores concorrem para 
a perda de biodiversidade, nomeadamente a perda de habitats e a introdução de espécies 
exóticas: intencional – por exemplo, decorrente da utilização de novas espécies em aquicul-
tura; acidental – por exemplo, através de águas de lastro; ou natural – devida à migração de 
populações que acompanham a deslocação de limites climáticos (EEA, 2006).

A perda de habitats costeiros pode ter uma origem arti"cial – caso da apropriação de ter-
renos litorais, por aterro, como nos estaleiros da Lisnave no estuário do Sado (1973), ou na 
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ponte Vasco da Gama e variante à EN 10, no estuário do Tejo (1997) – mas pode também ter 
uma origem natural. No respeitante aos sistemas estuarinos e ambientes associados, mesmo 
uma muito ligeira subida do nível médio do mar, acompanhada pela potencial redução 
dos !uxos de água doce determinada pela redução da precipitação promoverão a provável 
migração para montante da zona polihalina e a diminuição da estrati"cação vertical. Isto 
levará a que os ambientes extremamente produtivos de sapal tendam a alterar-se e a migrar, 
verticalmente e para montante, respondendo à subida do nível médio do mar, desde que o 
abastecimento sedimentar não seja interrompido (Blanton et al., 2006).

Portugal possui, no entanto, uma rede de áreas costeiras com estatuto de protecção que, 
além de integrar todos os maiores ambientes estuarinos – estuário do Tejo, estuário do Sado, 
Ria Formosa, sapal de Castro Marim – cobre igualmente importantes e extensos troços de 
costa – litoral Norte, dunas de S. Jacinto, Berlenga, Cascais-Sintra, Costa da Caparica, Arrá-
bida, lagoas de S. André e da Sancha, Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

Considerando também a rede de sítios Natura 2000, ca. de 23% da zona costeira por-
tuguesa tem um estatuto especial de protecção, advindo da transposição para a legisla-
ção e para o território, tanto da Directiva Aves (79/409/CEE) como da Directiva Habitats 
(92/43/CE), o que tem contribuído para uma e"caz manutenção da biodiversidade costeira.  
O Plano Sectorial da Rede Natura 2000, recentemente aprovado pela Resolução do Conse-
lho de Ministros 115-A/2008, de 5 de Junho, poderá vir a constituir um instrumento deci-
sivo para a gestão de toda esta área costeira, ao de"nir mecanismos de conciliação de usos 
com os valores ambientais presentes.  

12.3.4. Produtividade primária e regulação do clima

A nível da regulação climática, a condição actual e a correspondente tendência decorrem de 
vários factores que determinarão o nosso futuro (Mota et al., 2004):

1.  a dependência energética nacional continua a cifrar-se em valores extremamente ele-
vados – 83,6% da energia consumida em 2004 foi importada. Paralelamente, apesar de 
um forte aumento da potência instalada correspondente a energias renováveis, sobre-
tudo eólica, não é ainda seguro que Portugal venha a cumprir a meta que se propôs, de 
que 39% da energia eléctrica produzida em 2010 provenha de fontes renováveis. Aqui, 
os ambientes costeiros estão directamente envolvidos por duas razões principais: são 
directamente in!uenciados pelos efeitos de retenção de drenagem continental a nível 
das albufeiras para a produção hidroeléctrica, com a correspondente perda de !u-
xos, hídricos e sedimentares; representam um dos ambientes que potencia a utilização 
de uma forma renovável de energia – a energia das ondas. No respeitante à produ-
ção hidroeléctrica, a aprovação, em "nal de 2007, do Plano Nacional de Barragens 
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com Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH), veio de!nir um cenário máximo 
de represamento, embora a correspondente relação e!cácia/custos tenha vindo a ser 
questionada;

2.  apesar dos compromissos internacionalmente assumidos, Portugal tem vindo a 
demonstrar grande di!culdade no cumprimento, por exemplo, dos objectivos de 
emissão de GEE. No âmbito do acordo Comunitário de Partilha de Responsabili-
dades que estabeleceu, para cada Estado Membro da União Europeia, metas dife-
renciadas para a aplicação do protocolo de Quioto, Portugal assumiu um aumento 
máximo das suas emissões de GEE, até 2012, de 27%, relativamente aos valores de 
1990. No entanto, em 2006, as emissões portuguesas tinham já aumentado de 40%, 
impulsionadas principalmente pelos sectores energético e dos transportes (Ferreira 
et al., 2008);

3.   em relação à emissão de poluentes atmosféricos como os óxidos de enxofre (SOx) e 
de azoto (NOx) que, em última análise, drenam para o meio marinho e in"uenciam 
directamente a zona costeira, tanto em termos de acidi!cação do meio receptor, 
como da sua eutro!zação, o comportamento é distinto. As emissões de SOx diminuí-
ram 40,4% relativamente aos valores de referência de 1990 e as de NOx aumentaram 
apenas 1,8% (Ferreira et al., 2008), pelo que os seus efeitos no ambiente tenderão a 
reduzir-se.

12.3.5. Protecção do solo e prevenção de cheias

Em termos gerais, a zona costeira portuguesa tem vindo a estar sujeita a um número ten-
dencialmente crescente de fenómenos climáticos extremos – temporais, sobrelevações do 
nível do mar e inundações – cujas consequências são, em termos gerais, a perda directa e 
catastró!ca de sistemas funcionais: galgamento e perda de dunas costeiras; recuo e destrui-
ção de arribas e plataformas rochosas; recuo generalizado da linha de costa, com eventual 
perda de valores construídos.

De notar, no entanto que, depois de uma estratégia que passou pela multiplicação de 
obras rígidas de protecção, em múltiplos casos, com a transposição, ao longo da linha de 
costa, para sotacorrente da deriva litoral, de fenómenos como os que se pretendia corri-
gir, estamos presentemente numa fase em que o desmantelamento de algumas dessas obras 
corresponde a uma opção de recuo, no sentido de permitir que a linha de costa retome um 
estado de equilíbrio dinâmico, capaz de absorver e amortecer o impacto dos factores força-
dores (e.g. EUROSION, 2004).
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12.3.6. Cultura e lazer

O já referido número de alojamentos turísticos instalados na zona costeira portuguesa, o 
peso da actividade turística na economia nacional e a importância reconhecida das áreas 
costeiras no !uxo turístico em Portugal, re!ectem a realidade de, no que respeita a esta acti-
vidade, Portugal ser, mais uma vez, um país marcadamente costeiro.

No entanto, o modelo prevalecente tem sido o de grande densidade sobre a costa, com 
construção em altura, conduzindo a um processo de esmagamento costeiro, com a conse-
quente redução da área dos ecossistemas costeiros naturais, efectivamente capazes de fun-
cionar como tampões para processos como a erosão e a consequente perda de território 
(EUROSION, 2004). Como exemplos, podemos referir, no norte, a zona de O"r, mais a sul, 
Espinho, na área metropolitana de Lisboa, a Costa da Caparica e na costa sul algarvia, a 
Praia da Rocha ou Quarteira.

As perdas culturais associadas, apesar de não passíveis de quanti"cação, tendem a contri-
buir para a desvalorização da oferta turística correspondente a este modelo, com uma muito 
marcada sazonalidade e um valor, por utente e por dia de estadia, tendencialmente baixo.

Parece assistir-se, presentemente, a uma tendência de direcção inversa, no sentido de 
um maior afastamento da construção em relação à linha de costa, com uma construção 
de menor altura e com cargas humanas menores, a que deverá corresponder um produto 
turístico de maior valor e, ao mesmo tempo, menos sazonal, porque menos dependente do 
binómio sol-praia. 

Os instrumentos de ordenamento territorial que, de forma mais directa, respeitam à zona 
costeira, os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), cuja área de intervenção se 
estende desde a batimétrica dos 30 m até 500 m para terra a partir do limite do mar, "caram 
totalmente aprovados e publicados em 2005 – POOC Vilamoura-V. R. Sto. António em 27 
de Junho e POOC Ovar-Marinha Grande, em 25 de Outubro. No entanto, estes planos de 
ordenamento tendem a ser vistos como meros instrumentos de regulação, em alguns casos 
desactualizados – a aprovação dos primeiros POOC data de 1998 e 1999 – de infra-estrutu-
ras balneares, ao invés de funcionarem como verdadeiros instrumentos de ordenamento de 
um ambiente tão fortemente solicitado. 

12.4. Respostas

No que respeita aos ambientes costeiros em Portugal, há um conjunto de elementos que, 
como anteriormente discutido, deverão ser tomados como adquiridos, uma vez que 
nenhuma resposta pode permitir alterá-los no horizonte temporal do MA dados os seus 
tempos de reacção sempre superiores a 100 anos. 
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Tal será o caso da alteração do nível do mar e regime de agitação, da alteração dos padrões 
de circulação oceânica, das alterações climáticas e, parcialmente, das alterações da drena-
gem continental, na sua componente directamente decorrente das alterações climáticas – 
temperatura e precipitação.

Já no que respeita à ocupação/arti!cialização da linha de costa e às questões decorren-
tes das alterações da drenagem continental, nomeadamente no que respeita à quantidade 
e qualidade das águas continentais a"uentes à zona costeira, há respostas que podem ser 
imediatas e que passam, basicamente, por opções de gestão ambiental e territorial e pela sua 
versão a nível da organização, hierarquia, estrutura e conteúdo dos correspondentes instru-
mentos de ordenamento.

Nesse contexto, uma parte importante do potencial de resposta está já salvaguardada 
em termos de instrumentos legais de apoio à decisão restando, portanto, implementar ou 
melhorar a sua execução.

Por um lado, a Directiva Comunitária relativa à Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) 
de planos e programas (2001/42/CE) – transcrita para a Lei Portuguesa pelo Decreto-Lei 
232/2007, de 15 de Junho – determina explicitamente que, previamente à elaboração de 
políticas, planos ou programas, seja desenvolvido um processo que permita avaliar, a escalas 
apropriadas, quando necessário internacionais, e de uma forma participada, as suas reper-
cussões. O mesmo processo deve assegurar a sustentabilidade de tais políticas, planos e 
programas, numa leitura que integre e respeite os seus quatro pilares: economia, sociedade, 
ambiente e governação.

Por outro lado, Portugal dispõe, neste momento, de uma Lei da Água (Lei 58/2005, de 
29 de Dezembro), que transpõe para a legislação nacional a Directiva Quadro da Água 
(2000/60/CE) e que, desde logo, abrange todas as massas de água em jogo nos ambientes 
costeiros – águas interiores, águas de transição, águas costeiras e águas territoriais. Ao 
mesmo tempo, utiliza como critério de base o Estado Ecológico das massas de água, que 
decorre da estrutura e função dos seus ecossistemas. Finalmente, de!ne, como objec-
tivo comunitário, o Bom Estado Ecológico de todas as águas europeias até Dezembro de 
2015.

12.5. Cenários

Por uma questão de uniformidade de estilo com a abordagem utilizada no Capítulo 4, as 
situações hipotéticas decorrentes dos 4 cenários do MA são narradas retrospectivamente, a 
partir do ano 2050. Os cenários decorrem da interpretação dos autores do que poderá vir a 
ser realidade correspondente a cada um desses cenários. Analisemos então os quatro cená-
rios do MA no respeitante aos ambientes costeiros portugueses:
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12.5.1 Ordem a Partir da Força

O aumento da intensi!cação agrícola, conjuntamente com "orestas de monocultura e a 
construção de barragens para irrigação agrícola, têm efeitos sinergéticos na degradação da 
qualidade e da quantidade das águas continentais drenadas para o mar.

O potencial de eutro!zação de alguns corpos de água costeiros é elevado, especialmente no 
caso dos sistemas com maiores tempos de residência como a ria de Aveiro, a lagoa de Óbidos ou 
mesmo as rias de Alvor e Formosa, o que é determinado, não só pela quantidade de nutrientes 
presentes nas águas continentais, mas também pela subida da temperatura, de ca. de 2 ºC.

Ao mesmo tempo que há uma deslocação de parte da população para o interior, assiste- 
-se à privatização das áreas costeiras com melhores condições ambientais a favor de grandes 
grupos que promovem um turismo de elites. Isto gera um mosaico de ocupação da costa 
onde áreas degradadas concentram ainda elevadas densidades populacionais, enquanto que 
as áreas mais bem conservadas, na sua maioria antigas áreas costeiras protegidas e antigos 
sítios Natura 2000, têm acesso condicionado e recebem elevados investimentos para manter 
e recuperar manchas locais de ecossistemas originais.

Os estuários do Sul do país são dos ecossistemas que mais sofreram, pois a diminuição da 
drenagem continental, agora com um carácter muito mais torrencial e carreando sedimen-
tos erodidos em áreas em deserti!cação, conjuntamente com a subida do nível do mar, ainda 
que apenas de ca. de 10 cm, alteraram por completo o seu funcionamento.

12.5.2. Orquestração Global

Com uma densidade populacional sensivelmente constante, a nossa zona costeira está agora 
bastante degradada. Os investimentos internacionais na aquicultura costeira levaram à des-
truição de grandes áreas de sapal em todos os principais estuários portugueses, com a con-
sequente perda de poder de regulação dos "uxos de nutrientes drenados do continente. 
Adicionalmente, as práticas intensivas promoveram uma importante introdução adicional 
de matéria orgânica, o que acabou por levar sistemas como a Ria Formosa ou mesmo o Sado 
a situações muito graves de eutro!zação, chegando a formar-se áreas anóxicas.

Este processo foi estimulado pela subida da temperatura, de ca. de 2 ºC e pelo facto de a 
ocupação humana das margens da maioria dos sistemas mais con!nados ter impedido o seu 
acomodamento à subida, de ca. de 15 cm, do nível do mar.

Mesmo a migração para o interior de parte da população, devida aos elevadíssimos cus-
tos da vida na zona costeira, não teve um efeito sensível, pois foi ultrapassada pelos "uxos 
turísticos promovidos por grandes grupos internacionais que conseguem oferecer preços 
arti!cialmente baixos, através da exploração dos serviços que a nossa zona costeira ainda 
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proporciona, sobretudo em termos de praia, sol e mar, já que o clima de Verão assegura 
excelentes temperaturas, atmosféricas e do mar, e ausência de precipitação – exceptuando as 
tempestades subtropicais.

Numa situação com políticas de ambiente frágeis e de submissão às leis do mercado, à 
medida que determinados troços da costa se degradam, tem-se assistido à desquali!cação 
da oferta e a nova construção sobre os troços mais bem conservados, sendo previsível que, 
a este ritmo, perto do !nal do século, a zona costeira de Portugal possa estar esgotada como 
destino turístico.

12.5.3. Mosaico Adaptativo

A gestão local de todas as principais áreas costeiras protegidas teve como consequência 
um substancial aumento do turismo nessas áreas mas, tendencialmente, numa perspectiva 
«ecológica», de fruição, respeito e conservação dos valores ambientais presentes.

Este processo foi ajudado pela diminuição da população residente na zona costeira, tanto 
por migração para o interior, como pela diminuição da população total portuguesa, cifrada 
agora em apenas ca. de 8 000 000 de habitantes.

É um facto que têm sido reportados alguns casos de corrupção, associados, por exem-
plo, à construção turística em áreas especialmente sensíveis mas com muito elevado valor 
paisagístico – caso das dunas e arribas da costa Alentejana – mas, no geral, a condição dos 
ambientes costeiros manteve-se ou melhorou mesmo, pois a diminuição da utilização de 
fertilizantes na agricultura e da utilização de combustíveis fósseis, teve impactos muito posi-
tivos nas cargas de nutrientes transportadas para o mar.

Mesmo os sistemas costeiros mais con!nados adaptaram-se bem à subida do nível médio 
do mar, tendo apenas ocorrido alguma substituição de espécies decorrente da subida da 
temperatura do mar, com espécies subtropicais a invadirem a costa portuguesa, ao mesmo 
tempo que espécies com a!nidades por temperaturas mais baixas migraram para norte.

12.5.4. Jardim tecnológico

A diminuição da população portuguesa em ca. de 20% levou à criação, tanto junto à costa 
como no interior, de importantes áreas sem intervenção humana, como no caso dos peque-
nos estuários do Sudoeste Alentejano.

O turismo de baixa densidade, que se transformou na actividade económica dominante 
na zona costeira, tem investido na protecção e recuperação dos ecossistemas mais importan-
tes e das espécies mais emblemáticas, como foi o caso da águia-pesqueira.
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Por outro lado, o reconhecimento do papel das áreas húmidas naturais na depuração de 
e!uentes levou a que tivesse sido promovido um recuo substancial da construção em relação 
às margens da vasta maioria dos estuários portugueses, todos eles, hoje em dia, em melhores 
condições ecológicas.

Se é verdade que o objectivo da Directiva Quadro da Água, transposta para o nosso qua-
dro legal pela Lei n.º 58/2005, de que todas as águas em Portugal estivessem em Bom Estado 
Ecológico em Dezembro de 2015, não tenha sido atingido, em 2030 conseguiu-se de facto 
esse nível de qualidade, de forma generalizada.

No entanto, a proliferação de mini-hídricas e de centrais de captação da energia das 
ondas tem causado alguns problemas, não só pela diminuição acrescida do escoamento 
continental, mas também pela arti"cialização de troços de costa de alta energia.

Um dos problemas mais difíceis de resolver foi a recuperação de um conjunto de empre-
endimentos turísticos junto à costa, datados do início do século, claramente sobredimensio-
nados e que, rapidamente, se tinham transformado em subúrbios. Tal só foi possível quando 
o decréscimo da população e o novo padrão de mobilidade internacional decorrente do 
aumento dos tempos livres, permitiram um novo paradigma, com um turismo baseado na 
biodiversidade, em Portugal, quase sem sazonalidade – veja-se a demanda, a partir dos paí-
ses nórdicos, durante os nossos moderados Invernos. No entanto, subsistem ainda grandes 
áreas basicamente desocupadas, restos de tal modelo inicial.

12.6. Discussão

A zona costeira portuguesa, como qualquer outra faixa costeira, é directamente determi-
nada pelo padrão de uso e ocupação humana, por sua vez, determinado pela procura e 
acesso aos serviços e valores ambientais que proporciona.

Em Portugal, é provavelmente a evolução da demogra"a e da distribuição territorial da 
população que, conjuntamente com as opções políticas de gestão territorial, irão determinar 
a evolução da zona costeira.

De facto, mesmo no horizonte dilatado de 2100, as alterações climáticas e fenómenos 
associados, como a elevação do nível do mar – admitindo o cenário mais pessimista do IPCC 
(2007), de uma subida do nível médio do mar de 0,88 m – embora venham a ter um papel 
importante, que se traduzirá, potencialmente, numa recon"guração da nossa zona costeira, 
não parecem poder vir a assumir uma amplitude capaz de condicionar, de forma determi-
nante, o acesso e os padrões da ocupação humana da zona costeira portuguesa, embora seja 
de notar que, muito provavelmente, haverá situações locais de total ruptura (Andrade et 
al., 2006). Neste quadro, a adopção, tendencialmente generalizada, de estratégias de recuo 
relativamente à actual linha de costa pode constituir a melhor opção.
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Ao mesmo tempo, as características especí!cas dos meios marinho e atmosférico, em 
interacção com o meio terrestre, nomeadamente a sua dinâmica, levam a que as acções 
que se fazem efectivamente sentir, a nível da zona costeira portuguesa tenham, de facto, 
uma origem global ou, no mínimo, remota – caso dos acidentes de poluição, dos processos 
de eutro!zação, ou das alterações climáticas – pelo que o potencial de controlo efectivo é 
diminuto ou nulo.

Um dos sinais positivos relativamente ao futuro da zona costeira portuguesa advém da 
natureza e características dos instrumentos legais relevantes mais recentes, como a Lei da 
Água. No entanto, a sua implementação carece ainda de um enorme trabalho, por forma a 
assegurar que deles resulta uma gestão verdadeiramente sustentada dos serviços ambientais 
em jogo.

Ademais, na presente fase de revisão/reformulação dos principais instrumentos de 
ordenamento territorial, que consagrarão, no terreno, as opções de gestão assumidas, há 
todo o potencial para por em prática novos paradigmas de gestão da zona costeira, capa-
zes de responder, nomeadamente, ao princípio da sua integração – Gestão Costeira Inte-
grada.

Se as incertezas, sobretudo advindas da nossa envolvente territorial e internacional, são 
muitas e de grande amplitude, os valores em jogo são únicos e, em larga escala, insubstituí-
veis, pelo que a nossa responsabilidade para com as gerações vindouras é acrescida. 
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