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Estudo revela que população do litoral está 
preocupada com erosão costeira 

 

A maior parte da população que vive junto às zonas costeiras de Portugal 

continental está preocupada com as consequências da  erosão e reivindica 

mais intervenção do Governo, segundo as conclusões de um estudo sobre 

mudanças climáticas apresentado hoje.  

 

O estudo foi coordenado pela investigadora Luísa Schmidt, do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da 

Universidade de Lisboa, e está integrado no projeto ‘Change’, que visa analisar os problemas de natureza 

social e ambiental na linha de costa. 

Nesse sentido, os investigadores analisaram as zonas costeiras da Costa da Caparica (Almada), Barra-

Vagueira (Aveiro) e Quarteira (Algarve) e realizaram inquéritos aos residentes. 

A coordenadora do estudo explicou à agência Lusa que em cada uma das três zonas estudadas foi feito um 

inquérito com intuito de “aferir a perceção [dos moradores] relativamente aos problemas que afetam a costa. 
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“A nossa preocupação aqui, que somos das Ciências Sociais, é perceber de que forma é que a erosão 

costeira, que já é um problema antigo, está a afetar as populações que se abeiraram do litoral há poucas 

décadas”, explicou Luísa Schmidt. 

A investigadora referiu que, “em termos gerais, “os resultados revelaram que as populações das três zonas 

analisadas manifestam preocupações semelhantes, nomeadamente no que diz respeito aos efeitos da 

erosão na costa. 

“As pessoas estão já muito preocupadas com o assunto e ainda mais preocupadas quando pensam no 

futuro. Já estão preocupadas, por exemplo, com a desvalorização das suas casas. Mas, ao mesmo tempo, 

defendem que a linha de costa deve manter-se como está”, referiu a docente. 

No entanto, dos inquéritos resultaram algumas particularidades das três zonas estudadas, nomeadamente o 

facto de ter sido a população da Costa da Caparica a manifestar-se mais descontente com as medidas de 

intervenção de defesa da zona costeira que têm vindo a ser postas em prática. 

Os moradores da Costa da Caparica entendem que as soluções que têm vindo a ser adotadas “são 

insuficientes” e “depositam toda a responsabilidade e expectativas de intervenção no Governo. 82 por cento 

dos inquiridos acreditam, mesmo, que a situação atual vai piorar”. 

Por seu turno, os moradores da Barra-Vagueira, que segundo os investigadores, é a zona mais suscetível 

ao avanço do mar, concordam mais com a ideia de que os cidadãos devem também contribuir para ajudar a 

mitigar este problema. 

Segundo as conclusões do estudo, essa maior aceitação da população da Barra-Vagueira deve-se ao facto 

de existir naquela zona mais “confiança no poder local e nas entidades locais, o que não acontece na Costa 

da Caparica e em Quarteira”. 

A grande pressão urbanística que se registou nas últimas décadas no litoral, a ausência de um planeamento 

organizado e as alterações climáticas foram alguns dos fatores apontados pelos investigadores deste 

estudo para o agravamento da erosão costeira. 

“Vai ser inevitável o recuo em muitas zonas, mas tem de se ter a noção de que são necessárias medidas de 

curto prazo, ou seja, pequenos remendos, e políticas de longo alcance, que passarão por relocalizações e 

novos usos do litoral”, considerou. 

Diário Digital/Lusa 
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Erosão costeira preocupa
A maior parte da população que vive

junto às zonas costeiras de Portugal
continental está preocupada com as

consequências da erosão e reivindi-
ca mais intervenção do Governo, se-

gundo as conclusões de um estudo

investigadora Luísa Schmidt, do
Instituto de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Lisboa sobre mudanças
climáticas, apresentado ontem.



Areal da Vaqueira está condenado a desaparecerjá em 2025 se nada for feito

Mar ameaça inundar
zonas urbanas da Vaqueira
e da Caparica até 2100

Ambiente

Marísa Soares
Investigadores do projecto
Change traçam cenários
preocupantes sobre o

avanço do mar na costa

portuguesa
Se o nível do mar subir um metro até

2100, como admitem os cientistas, as

zonas actualmente urbanizadas nas

praias da Vaqueira, em Vagos (Avei-
ro), e da Costa da Caparica, Alma-
da, vão ficar inundadas. O mesmo
acontecerá, com menos gravidade,
em Quarteira, Loulé. Mas segundo
os mapas de vulnerabilidade elabo-
rados por investigadores da Facul-

dade de Ciências da Universidade de
Lisboa (UL) para o projecto Change,
não é preciso esperar tanto para ver
as ondas chegarem às casas.

No troço de costa Barra-Vagueira,
que é o mais problemático a nível na-
cional e um dos mais preocupantes
da Europa em termos de inundações
costeiras, o mar pode avançar terra
dentro ao longo de 11,6 metros já em
2025. Isto sem contar com o agrava-
mento da erosão costeira, que nas úl-
timas décadas se acentuou - só entre
1973 e 1996, a linha de costa recuou
200 metros a sul da Vaqueira.

"Esta é uma 'bomba-relógio' e
deve ser uma das propriedades na-

cionais", defende Luísa Schmidt, in-

vestigadora do Instituto de Ciências
Sociais da UL e coordenadora do pro-
jecto Change, apresentado ontem em
Lisboa. Os investigadores analisaram
os impactos sociais e ambientais das

alterações climáticas em três zonas
costeiras: Barra-Vagueira, Costa da

Caparica-Fonte da Telha e Quarteira-
Vale do Lobo. "São zonas vulnerá-
veis, muito expostas às alterações
climáticas, e simultaneamente muito
construídas, o que aumenta o risco",
explica Luísa Schmidt.

Segundo os mapas de susceptibili-
dade traçados pela equipa de Filipe
Duarte Santos, especialista em alte-

rações climáticas, o areal da Vaqueira



está condenado a desaparecer se na-
da for feito. Em caso de tempestade,
no período da preia-mar, a água vai
galgar a linha de costa com cada vez
mais frequência. Em 2100, o mar po-
de avançar 14,9 metros sobre a terra,
inundando a zona construída na cota
dos 4,1 metros, cerca de um metro
acima da cota a que se encontram ho-

je as casas. A forte pressão urbanísti-
ca na zona - entre 1970 e 2001, o nú-
mero de alojamentos cresceu 244,2%
- foi um dos factores que contribuí-
ram para agravar a erosão costeira,
concluem os investigadores.

Na Caparica, as projecções mos-
tram que o mar deverá galgar o cor-
dão dunar desde a Cova do Vapor
até à Fonte da Telha já em 2025,
mas o perigo de inundação é maior

em 2100. "Em qualquer um dos ce-

nários, mais ou menos gravoso, há

inundação até à cota dos 4,1 metros",
afirmou Gil Penha-Lopes, um dos au-
tores dos mapas. Quando a água che-

gar à cota dos três metros, a aldeia da
Cova do Vapor ficará submersa.

No Algarve, em Quarteira, onde
o número de alojamentos cresceu
2274% entre 1960 e 2001 e continuou
a aumentar até 2011, basta que o mar
chegue à cota dos 3,7 metros para
atingir a marina de Vilamoura.

O que fazer com estes cenários
sobre a mesa? Primeiro há que to-
mar medidas que resolvam no curto

prazo os problemas causados pelos
temporais deste Inverno, respon-
de Luísa Schmidt. "Mas ao mesmo
tempo tem que haver um plano geral
para o país, assente num pacto de

regime que permita definir priori-
dades", acrescenta.

"Os ciclos curtos dos governos não

podem hipotecar o futuro da nossa
faixa costeira", defende a especia-
lista, reforçando a necessidade de
criar equipas multidisciplinares de
"mediadores" independentes para
fazer a ponte entre as instituições e
as populações, que de uma forma
geral não confiam no Estado para
resolver os problemas do litoral. A
investigadora defende a necessidade
de "monitorizar todo o litoral e não

apenas um quarto da costa", como é

actualmente feito pela Agência Por-

tuguesa do Ambiente.



Estudo revela que população do litoral 
está preocupada com erosão costeira 

 

A maior parte da população que vive junto às zonas costeiras de Portugal continental 
está preocupada com as consequências da erosão e reivindica mais intervenção do 
Governo, segundo as conclusões de um estudo sobre mudanças climáticas 
apresentado hoje.  
 
O estudo foi coordenado pela investigadora Luísa Schmidt, do Instituto de Ciências 
Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa, e está integrado no projeto ‘Change’, que 
visa analisar os problemas de natureza social e ambiental na linha de costa.  
 
Nesse sentido, os investigadores analisaram as zonas costeiras da Costa da 
Caparica (Almada), Barra-Vagueira (Aveiro) e Quarteira (Algarve) e realizaram 
inquéritos aos residentes.  
 
A coordenadora do estudo explicou à agência Lusa que em cada uma das três zonas 
estudadas foi feito um inquérito com intuito de “aferir a perceção [dos moradores] 
relativamente aos problemas que afetam a costa.  
 
“A nossa preocupação aqui, que somos das Ciências Sociais, é perceber de que 
forma é que a erosão costeira, que já é um problema antigo, está a afetar as 
populações que se abeiraram do litoral há poucas décadas”, explicou Luísa Schmidt.  
 
A investigadora referiu que, “em termos gerais, “os resultados revelaram que as 
populações das três zonas analisadas manifestam preocupações semelhantes, 
nomeadamente no que diz respeito aos efeitos da erosão na costa.  
 
“As pessoas estão já muito preocupadas com o assunto e ainda mais preocupadas 
quando pensam no futuro. Já estão preocupadas, por exemplo, com a desvalorização 
das suas casas. Mas, ao mesmo tempo, defendem que a linha de costa deve manter-
se como está”, referiu a docente.  
 
No entanto, dos inquéritos resultaram algumas particularidades das três zonas 
estudadas, nomeadamente o facto de ter sido a população da Costa da Caparica a 
manifestar-se mais descontente com as medidas de intervenção de defesa da zona 
costeira que têm vindo a ser postas em prática.  
 
Os moradores da Costa da Caparica entendem que as soluções que têm vindo a ser 
adotadas “são insuficientes” e “depositam toda a responsabilidade e expectativas de 
intervenção no Governo. 82 por cento dos inquiridos acreditam, mesmo, que a 
situação atual vai piorar”.  
 
Por seu turno, os moradores da Barra-Vagueira, que segundo os investigadores é a 
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zona mais suscetível ao avanço do mar, concordam mais com a ideia de que os 
cidadãos devem também contribuir para ajudar a mitigarem este problema.  
 
Segundo as conclusões do estudo, essa maior aceitação da população da Barra-
Vagueira deve-se ao facto de existir naquela zona mais “confiança no poder local e 
nas entidades locais, o que não acontece na Costa da Caparica e em Quarteira”.  
 
A grande pressão urbanística que se registou nas últimas décadas no litoral, a 
ausência de um planeamento organizado e as alterações climáticas foram alguns dos 
fatores apontados pelos investigadores deste estudo para o agravamento da erosão 
costeira.  
 
“Vai ser inevitável o recuo em muitas zonas, mas tem de se ter a noção de que são 
necessárias medidas de curto prazo, ou seja, pequenos remendos, e políticas de 
longo alcance, que passarão por relocalizações e novos usos do litoral”, considerou.  

 

.diariOnline RS com Lusa 
07:35 quinta-feira, 03 abril 2014  
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Clima

95 entidades

para gerir
a erosão
da costa
portuguesa
PAÍSPÁG.IS



95 entidades
confundem
gestão da costa

Ambiente. Excesso de responsáveis torna a
sua ação inconsequente, alertam especialistas

ANA BELA FERREIRA

Para gerir a orla costeira nacional
existem mais de 95 entidades, sem
contar com as freguesias e autar-
quias. Um número que acaba por
ser mais prejudicial do que benéfi-
co para a gestão da costa. "Acabam

por ser inconsequentes e até se au-
tobloqueiam entre si, têm uma
ação apenas reativa aos aconteci-
mentos e são descontínuas e des-
coordenadas", alertou ontem a so-

cióloga Luísa Schmidt, na apresen-
tação do Projeto CHANGE -
mudanças climáticas, costeiras e

sociais, do qual é coordenadora.
Na apresentação dos resultados

do projeto, a especialista em am-
biente salientou no entanto que
todas estas entidades tiveram al-

gum impacto positivo porque per-
mitiram colocar a zona costeira no
centro das atenções, ajudaram a

produzir mais conhecimento cien-
tífico e criaram programas de pla-
neamento como a segunda gera-
ção dos POOC (Planos de Ordena-
mento da Orla Costeira) .

A investigação do Instituto Su-

perior de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Lisboa (ICS-UL) pre-
tendeu "evidenciar os problemas
de natureza social e ambiental na

linha de costa portuguesa". Para
isso, foram analisadas à lupa três
zonas costeiras ameaçadas - a
Barra -Vagueira (Aveiro), Costa de

Caparica-Fonte da Telha (Almada)
e Quarteira-Vale do Lobo (Loulé).
Nestes locais, as populações, atra-
vés de um inquérito, revelaram-se

preocupadas com a erosão da cos-

ta, que 75% consideram grave ou
muito grave e vai piorar. Mais de
90% acham que a costa tem de ser

protegida e que não se deve per-
mitir a construção de novos edifí-
cios (82%).

Apesar desta preocupação, a
verdade é que as populações aca-
bam por não participar das deci-
sões políticas para a gestão da cos-
ta. Uma das formas de combater
esta falta de participação poderia
ser através da informação das po-
pulações. Mas nem todos consi-
deram útil dar a conhecer os ris-
cos publicamente. Alguns autar-
cas e operadores do sector do tu-
rismo e imobiliário, por exemplo,
preferem ocultar dados sobre os
estudos de impacto que afetam
estas zonas para não prejudicar as

economias locais, conforme con-
cluiu Ana Delicado, investigadora

do ICS. O estudo defende por isso

a mediação local para congregar
todas as entidades necessárias à

mudança.
A ORLA COSTEIRA

1 CASA VAZIA EM CADA 10
> Entre 1960 e 2011, no conjunto
das freguesias costeiras, a popu-
lação cresceu 77,46%. Nesse

período a urbanização cresceu
309%: de 209 067 para 855 097
alojamentos, dos quais 96 206
encontram-se vazios, ou seja,
uma em cada dez casas.

180 DIPLOMAS LEGAIS
> O estudo indica que as as solu-

ções para o litoral têm estado

bloqueadas, por um lado, pelo

complexo sistema de gestão po-
lítica e jurídica. Só leis existem

mais de 180 diplomas e alguns
até são contraditórios entre si.

67% VULNERÁVEL
> As zonas costeiras extrema-
mente vulneráveis às alterações
climáticas atingem os 67% da

costa nacional. A taxa de recuo da

linha do costa situa-se em dois a

12 metros por ano. Com o avanço
do mar em tempestades a poder

chegar aos 13 metros em 2025.



Colóquio apresentou resultados
CLIMA 0 colóquio de apresentação das conclusões do Projeto CHANGE acon-
teceu ontem no auditório do Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa, com a presença de Jorge Moreira da Silva, ministro do Ambiente
(em cima) . Ao longo do dia vários, especialistas falaram dos problemas da
costa portuguesa. Houve três painéis de debates, um deles moderado por
João Marcelino, diretor do DN (em baixo).


