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Resumo

Abstract

The Portuguese coast has assume an increasing
strategic importance in terms of environmental, economic,
social and cultural aspects, which has motivated a growing
demand and occupancy this area, resulting in situations
with negative impacts on coastal ecosystems and, in extreme
cases, in the quality of life of populations. In Portugal the
responsibility for managing the coastal zone is shared by
different entities. This dispersion resulted in the use of
classical methods in the implementation of planning
instruments for the coastal zone, with very few examples
of integrated and complex forms of intervention, creating
the need to find ways of reconciling the various interests
involved, promoting the sustainable development of this
important and extensive range of Portuguese territory.
This background justified the Resolution of the Council
of Ministers No. 90/2008 of 3 June, which determines
the realization of a set of operations of improvement and
enhancement of risk areas and degraded natural areas,
located on the coast in priority areas of intervention, called
Polis Litoral - Integrated Operations of Rehabilitation and
Enhancement of Coastal Zones. In this context, resulting
from partnerships between the state and local authorities
affected, four Polis Litoral companies were established
(North Coast, Ria de Aveiro, Coastline of Southwest
Alentejo and Costa Vicentina and Ria Formosa) which,
taken together, cover a coastal front of about 308 km and
involve a total investment of about 322.5 M •, to be
completed by 2013.

Keywords: Polis. Coastline. Integrated coastal zone
management. Integrated operations. Plans of coastal
planning. Risk. Rehabilitation

orla costeira portuguesa tem
vindo a   assumir uma impor-
tância estratégica crescente,

em termos ambientais, económicos,
sociais e culturais, o que tem motiva-
do uma crescente procura e ocupação
da mesma, originando situações de
desequilibro com impactes negativos
para os ecossistemas costeiros e, em
casos extremos, na qualidade de vida
das populações. Em Portugal a respon-
sabilidade pela gestão da zona costeira
está repartida por diferentes entida-
des. Esta dispersão levou a que os mo-
delos seguidos na implementação dos
instrumentos de planeamento da zona
costeira   correspondessem a proces-
sos clássicos de execução, sendo pou-
cos os exemplos de formas integradas e complexas de in-
tervenção. Surgiu assim a necessidade de encontrar for-
mas de conciliar os vários interesses em presença, promo-
vendo o desenvolvimento sustentável desta extensa e
importante faixa do território português. É neste
enquadramento que surge a Resolução de Conselho de
Ministros (RCM) n.º 90/2008, de 3 de Junho, a qual
determina a realização de um conjunto de operações de
requalificação e valorização de zonas de risco e de áreas
naturais degradadas, situadas no litoral em espaços de
intervenção prioritária, designadas por Polis Litoral -
Operações Integradas de Requalificação e Valorização da
Orla Costeira. Neste âmbito, resultantes de parcerias  entre
o Estado e as autarquias abrangidas, foram constituídas
quatro Sociedades Polis Litoral (Litoral Norte, Ria de
Aveiro, Litoral do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
e Ria Formosa) que, no seu conjunto, abrangem uma fren-
te costeira com cerca de 308 Km e para onde está previsto
um conjunto de operações de requalificação e valorização
do litoral que implicam um investimento total de cerca de
322,5 M•, a realizar até 2013.

Palavras-chave: Polis. Litoral. Gestão integrada das zonas
Costeiras. Operações integradas. Planos de ordenamento
de orla costeira. Risco. Requalificação
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1. O Programa Polis e a Géne-
se de um Novo Modelo de
Intervenção no Território

A transformação muito acelerada que
ocorreu no território português, nas últimas
décadas, determinou alterações profundas na
estrutura da sua ocupação, tendo originado
situações diversas de degradação das cidades.

Consciente do papel estratégico que as
cidades assumem na reorganização do terri-
tório e a importância que a qualidade
ambiental e a correcção de erros urbanísti-
cos têm para afirmação desse mesmo papel
estratégico, o Governo português criou em
2000 o Programa Polis - Programa de Requa-
lificação Urbana e Valorização Ambiental de
Cidades.

Resultado de uma profunda reflexão
sobre a questão do meio urbano e valoriza-
ção ambiental das cidades, efectuada por um
grupo de trabalho criado com a missão de
definir um programa nacional que fosse
catalisador da implementação de uma políti-
ca de intervenção nos territórios urbanos,
considerou-se que os problemas urbanos em
Portugal apresentavam uma dimensão estra-
tégica, tornando-se urgente "reinventar" as
cidades, isto é, redefinir o seu papel numa
nova organização do território, tendo pre-
sente que ambiente e ordenamento do
território são indissociáveis e integrando uma
vertente correctora e pedagógica relativa-
mente a erros urbanísticos cometidos no
passado.

Toda a estratégia associada à criação
deste programa foi desenvolvida com o
objectivo de contribuir, de forma determi-
nante, para a estruturação do sistema urba-
no nacional e para o desenvolvimento sus-
tentável das    cidades, dando corpo às orien-
tações estratégicas nacionais e comunitárias
em matéria de requalificação do território.

Esta estratégia foi fortemente ancorada em
preocupações ambientais, de valorização do
património e da identidade das cidades e foi
desenvolvida de modo a maximizar os efei-
tos decorrentes das disponibilidades financei-
ras do Quadro Comunitário de Apoio exis-
tente, tendo em vista a implementação de
um conjunto de intervenções consideradas
exemplares e com carácter demonstrativo,
com base em parcerias institucionais entre o
Governo e as Câmaras Municipais.

No âmbito do Programa Polis foram
desenvolvidas quarenta operações de
requalificação urbana e valorização ambiental
de cidades portuguesas:

• Vinte e três (23) que correspondem a ope-
rações integradas de grande dimensão,
cuja gestão foi assegurada por sociedades
especificamente criadas para o efeito,
resultado de parcerias entre o estado e os
municípios;

• Dezassete (17) que correspondem a opera-
ções de pequena e média dimensão, cuja
gestão foi desenvolvida de forma directa
pelas respectivas autarquias com base em
Contratos Programa.

Neste quadro, será de destacar que, da
totalidade do investimento associado ao con-
junto de operações do Programa Cidades,
com valor global (fontes de financiamento
nacionais e comunitárias) superior a 1100
milhões de euros.

A valorização ambiental e urbanística,
desenvolvida no âmbito da implementação
do Programa em causa, nomeadamente com
a renovação ou criação de espaços públicos
(cerca de 2.500.000 m2), de zonas verdes (cer-
ca de 5.000.000 m2) e na recuperação de
frentes de mar (cerca de 17.000 m) ou fren-
tes estuarinas/ribeirinhas (cerca de 82.000m),
mobiliza perto de 50% do investimento.

As questões de acessibilidade, incluindo a
reestruturação viária e urbana, visando retirar
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aos automóveis dos centros das cidades, au-
mentar a capacidade de estacionamento sub-
terrâneo, restringir e reorganizar o tráfego
de modo a libertar espaço à superfície para o
peão e criar novos meios de acesso e circula-
ção, mobiliza cerca de 30% do mesmo   in-
vestimento.

O restante investimento suporta, para
além dos custos administrativos e de gestão,
o desenvolvimento dos necessários Planos de
Pormenor ou de Urbanização (cerca de 80),
bem como os numerosos estudos de apoio,
nomeadamente, estudos de tráfego, hidráu-
licos e estudos de impacte ambiental.

A quase totalidade destas operações
integradas encontra-se concluída, sendo de
realçar considerar-se que o sucesso das
mesmas contribuiu, de forma determinan-
te, para aumentar significativamente a qua-
lidade ambiental e da vida urbana das cida-
des abrangidas, dos seus espaços públicos e
das diferentes funcionalidades associadas,
aumentando o nível de atractividade dos ter-
ritórios em que se inserem e constituindo
uma verdadeira "alavanca" de desenvolvimen-
to dos mesmos.

Um dos principais factores a contribuir
para a boa implementação deste programa
foi, sem dúvida, o modelo adoptado para o
seu desenvolvimento. Aqui cabe destacar dois
aspectos fundamentais: a definição de um
Plano Estratégico para cada intervenção,
onde para além dos objectivos foram
estabelecidas as acções e o seu planeamento
físico e financeiro, e a criação de sociedades
veículo para a sua implementação - socieda-
des anónimas de capitais exclusivamente
públicos que traduzem a pareceria entre o
estado central e as autarquias envolvidas nos
projectos em causa e que se extinguem
automaticamente após a conclusão do
projecto.

De realçar ainda que, no âmbito dos cri-
térios que foram aplicados à selecção das
operações que vieram a ser integradas no

Programa Cidades, foi identificado um
conjunto de tipologias de intervenção, enca-
radas como casos demonstrativos, constituin-
do a "valorização de frentes de mar ou de
zonas ribeirinhas" uma das tipologias reco-
nhecida como relevante e a considerar.
Neste contexto, das 23 operações considera-
das com escala significativa e que podiam ter
um efeito demonstrativo para o país, foram
integradas no Programa Cidades sete (7) ope-
rações que incluíam vastas zonas litorais e /
ou estuarinas /ribeirinhas, com carácter ur-
bano ou peri-urbano, nomeadamente: Viana
do Castelo, Vila do Conde, Matosinhos /
Porto, Vila Nova de Gaia, Costa de Caparica,
Setúbal e Albufeira.

2. O Litoral Português

O litoral constitui um interface biofísico
e geoquímico entre o mar e a terra, caracte-
rizando-se por uma intensa dinâmica, incluin-
do ecossistemas com grande diversidade bio-
lógica, altamente produtivos, que constitu-
em o habitat de um grande número de espé-
cies marinhas e terrestres.

Portugal continental possui uma linha
de costa com uma extensão total de cerca de
980 Km, apresentando o seu litoral uma
notável diversidade paisagística, biofísica,
geológica e geomorfológica, alternando
zonas de arriba com extensas praias de areia,
lagoas costeiras e zonas estuarinas, bem como
zonas densamente humanizadas com outras
que mantém intactas as suas características
naturais, com enorme valia, potencialidade
e englobando áreas particularmente sensí-
veis.

É no litoral que se localizam as principais
cidades portuguesas, zonas húmidas   extrema-
mente importantes, incluindo algumas áreas
estuarinas de grande expressão,  caracterizan-
do-se por usos do solo muito   diversificados -
áreas urbanas e industriais, áreas de turismo e
lazer, áreas naturais, rurais e de pesca.



4

Francisco Reis, Cândida Pestana e José Manuel Pinto Leite

Revista VeraCidade – Ano VII - Nº 07 – Outubro de 2011

Devido à forte atractividade do territó-
rio litoral, o mesmo concentra actualmente
cerca de 75% da população portuguesa,
sendo responsável por 85% do produto in-
terno bruto de Portugal (INAG, 2009),
sendo visíveis as consequências de tal proces-
so na generalidade das zonas costeiras Portu-
guesas.

É um facto que a orla costeira portugue-
sa tem vindo a assumir uma importância
estratégica crescente, em termos ambientais,
económicos, sociais e culturais, o que tem
motivado uma crescente procura e ocupação
da mesma, tendo todo este processo origina-
do situações de desequilibro com impactes
negativos para os ecossistemas costeiros e, em
casos extremos, na qualidade de vida das
populações.

Acresce que ao longo da costa portugue-
sa é possível observar longos troços sujeitos
a processos erosivos intensos que provocam
recuos significativos da linha de costa e que
chegam, nalguns casos, a pôr em risco os aglo-
merados urbanos, obrigando a intervenções
de emergência para garantir a segurança de
pessoas e bens.

A resolução dos seus problemas,
designadamente o controlo dos processos
erosivos, a ocupação urbana de zonas de ris-
co, a destruição de habitats e perda de
biodiversidade, o declínio das actividades
económicas e a degradação das povoações
litorais e particularmente das frentes maríti-
mas construídas, revela-se prioritária no
âmbito de uma política de desenvolvimento
sustentável, implicando que se procure a
interacção e o equilíbrio indispensáveis
entre a conservação dos recursos naturais, a
protecção da natureza e o desenvolvimento
socio-económico de cada região.

3. Litoral - Enquadramento
Institucional, Planos de Ordena-
mento e Documentos Estratégi-
cos

Portugal tem uma das legislações mais
antigas sobre as zonas costeiras tendo sido
criado no século XIX o conceito de Domínio
Público Marítimo. O reconhecimento da
importância da gestão da zona costeira em
Portugal só surge realmente no início da dé-
cada de 70 com o despertar das preocupa-
ções ambientais e a constatação da intensifi-
cação da procura das zonas costeiras para fins
turísticos. No entanto, a gestão da zona
costeira manteve-se essencialmente
direccionada para o sector portuário da
navegação e transportes marítimos, cuja tu-
tela cabia à Direcção-Geral de Portos.

Posteriormente, com a transposição da
Carta Europeia do Litoral, no início da dé-
cada de noventa, considerou-se que o litoral
constituía de facto uma unidade biofísica
específica cuja gestão deveria ser encarada de
forma integrada e não sectorial. Neste senti-
do, através da aplicação do decreto-lei 451 /
91, de 4 de Dezembro, a jurisdição da zona
costeira sem interesse portuário foi
transferida para o Ministério do Ambiente,
juntamente com um acréscimo de poder nos
domínios de ordenamento do território.

Em 1993, com a decisão de elaboração
dos Planos de Ordenamento da Orla Cos-
teira (POOC) alargou-se a responsabilidade
do ordenamento da zona costeira para além
da faixa terrestre incluída no domínio hídrico
(correspondente à margem das águas do mar
- 50 metros) a uma faixa terrestre de
protecção que se estende até aos 500 m da
linha limite da margem das águas do mar e
numa faixa marítima de protecção definida
pela batimétrica 30.
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Os principais objectivos
destes instrumentos de gestão
territorial prendem-se por um
lado com o ordenamento e
compatibilização dos diferentes
usos da orla costeira, incluindo
o uso balnear com a correspon-
dente valorização das praias
com interesse estratégico e por
outro a preservação dos valo-
res naturais em presença e a
prevenção dos riscos naturais
(Pinto, M.J., et al. 2008).

À presente data a totalida-
de da costa continental portu-
guesa encontra-se sujeita à dis-
ciplina de ocupação do solo
estabelecida nos 9 POOC apro-
vados (Figura 1).

De realçar ainda os traba-
lhos desenvolvidos por grupo
de trabalho constituído no
âmbito da implementação da
Recomendação n.º 2002/413/
CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 30 de Maio, a
qual identifica os princípios
gerais para a adopção de uma
estratégia de gestão integrada
de zonas costeiras na Europa e
responsabilizou os Estados
membros pelo desenvolvimen-
to das respectivas estratégias
nacionais, de forma a garantir
a protecção e valorização do
litoral, o seu desenvolvimento
económico e social, e a coorde-
nação de políticas com incidên-
cia na orla costeira, dando
cumprimento à Directiva Qua-
dro da Água, (2000/60/CE, 23
de Outubro), transposta para o
regime jurídico Português pela
Lei 58/2005, de 29 de Dezem-
bro (Lei da Água).

Figura 1 - Delimitação dos POOC na costa continental portuguesa
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De entre as medidas definidas pelo
grupo de trabalho anteriormente referido
destaca-se a implementação do Programa de
Intervenção Prioritária de Valorização da
Zona Costeira que integra o Plano de Acção
para o Litoral 2007-2013, o qual resulta da
avaliação que foi feita em 2005 da implemen-
tação dos POOC na costa continental por-
tuguesa. O Plano de Acção propõe um con-
junto de medidas para melhorar a implemen-
tação dos POOC e consagra, por um lado, o
conjunto de acções prioritárias a desenvol-
ver no período de 2007 a 2013, por outro, a
necessidade de intervenções específicas de
reposição da legalidade no domínio hídrico,
e estabelece a realização de operações inte-
gradas de requalificação costeira (PINTO,
M.J., 2007) para situações mais complexas e
que exigem uma maior articulação entre os
diversos actores seja pela sua dimensão física
e financeira, seja pelo tipo de acções que
abrange (ex. intervenção em zonas de risco,
requalificação de áreas urbanas em domínio
público marítimo, requalificação de áreas
naturais degradadas), seja pela diversidade de
entidades públicas com jurisdição no territó-
rio, cuja actuação é necessário articular.

Dando sequência à implementação da
Recomendação n.º 2002/413/CE, a Estra-
tégia Nacional de Gestão Integrada da Zona
Costeira (ENGIZC) foi publicada através da
Resolução do Concelho de Ministros nº82/
2009, de 8 de Setembro e estabelece entre
os seus objectivos temáticos: conservar e
valorizar os recursos e o património natural,
paisagístico e cultural; antecipar, prevenir
situação de risco e de impacte de natureza
ambiental, social e económica; promover o
desenvolvimento sustentável e a valorização
dos recursos da zona costeira, consagrando
as zonas costeiras como tendo "importância
estratégica em termos ambientais,
económicos, sociais, culturais e recreativos,
pelo que o aproveitamento das suas potencia-
lidades e a resolução dos seus problemas exi-
gem uma política de desenvolvimento sus-

tentável apoiada numa gestão integrada e
coordenada dessas áreas", congregando "os
objectivos fundamentais e as opções estraté-
gicas que deverão presidir a uma política de
ordenamento, planeamento e gestão desta
zona e servir de referência à actuação das
entidades públicas e privadas, da comunida-
de científica e dos cidadãos".

Mais recentemente, e dando cumpri-
mento à Directiva Quadro da Água, foram
criadas cinco Administrações de Região
Hidrográfica (ARH), as quais são
actualmente responsáveis pela gestão do
litoral de Portugal continental.

4. Polis Litoral - Operações de
Requalificação e Valorização da
Orla Costeira

Em Portugal a responsabilidade pela ges-
tão da zona costeira está repartida por dife-
rentes entidades sendo que, fora das áreas
de interesse portuário, é da responsabilida-
de do Ministério do Ambiente e do Ordena-
mento do Território. Mesmo dentro deste
Ministério, as competências estavam, até há
bem pouco tempo, divididas por diferentes
institutos. Esta dispersão levou a que os mo-
delos seguidos na implementação do conjun-
to de acções previstas nos diferentes POOC
correspondessem, na generalidade, a proces-
sos clássicos de execução, sendo poucos os
exemplos de formas integradas e complexas
de intervenção.

Surgiu assim a necessidade de encontrar
formas de conciliar os vários interesses em
presença, promover uma gestão activa do
litoral e o desenvolvimento sustentável des-
ta extensa e importante faixa do território
português, sendo que o sucesso da experiên-
cia do Programa Polis - Programa de Requa-
lificação Urbana e Valorização Ambiental de
Cidades, que tornou possível a concretização,
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num período temporal limitado, de um
conjunto de acções programadas extrema-
mente ambiciosas e relevantes, desde logo
se perfilou como um modelo a prosseguir
neste novo contexto.

É neste enquadramento que surge a
Resolução de Conselho de Ministros (RCM)
n.º 90/2008, de 3 de Junho, a qual determi-
na a realização de um conjunto de opera-
ções de requalificação e valorização de zo-
nas de risco e de áreas naturais degradadas,
situadas no litoral em espaços de interven-
ção prioritária, designadas por Polis Litoral
- Operações Integradas de Requalificação e
Valorização da Orla Costeira.

Neste âmbito foram estabelecidos qua-
tro projectos de intervenção em áreas con-
sideradas prioritárias, tanto pelas situações
de risco que envolvem como pela sensibili-
dade dos valores ambientais em presença,
ou pela complexidade social e institucional
que envolvem. As áreas seleccionadas, apre-
sentadas são (Figura 2):

• Litoral Norte
• Ria de Aveiro
• Litoral do Sudoeste Alentejano e Costa

Vicentina
• Ria Formosa

A realização das Operações de Requali-
ficação e Valorização da Orla Costeira em
causa, as quais são reconhecidas de interesse
público pela Resolução de Conselho de
Ministros anteriormente referida, tem como
objectivo:

• Proteger e requalificar a zona costeira,
tendo em vista a defesa da costa, a promo-
ção da conservação da natureza e biodi-
versidade, a renaturalização e a reestrutu-
ração de zonas lagunares e a preservação
do património natural e paisagístico, no
âmbito de uma gestão  sustentável;

• Prevenir e defender pessoas, bens e siste-
mas de riscos naturais;

• Promover a fruição pública do litoral,
suportada na requalificação dos espaços
balneares e do património ambiental e
cultural;

• Potenciar os recursos ambientais como
factor de competitividade, através da
valorização das actividades económicas
ligadas aos recursos do litoral e associan-
do-as à preservação dos recursos naturais.

4.1. Modelo Institucional e De-
senvolvimento da Estratégia

Tendo em consideração os aspectos
positivos do modelo institucional utilizado
para a implementação do Programa Cidades
- nomeadamente a reconhecida vantagem de

Figura 2 - Localização das Operações Polis Litoral
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ter entidades de carácter empresarial com
maior agilidade administrativa e que simul-
taneamente reúnem as diversas entidades
com competência no território - o Ministé-
rio do Ambiente entendeu útil replicar este
modelo na realização das operações Polis
Litoral.

 Assim, para cada área de intervenção
foi desenvolvido um Quadro de Referencia
Estratégico, o qual constitui o instrumento
orientador para a criação de cada uma das
Sociedades Polis Litoral, respondendo às
actuais orientações de política no domínio
da gestão integrada da zona costeira nacio-
nal e traduzindo-se numa abordagem
multidisciplinar do território, na articulação
e mobilização dos diferentes actores presen-
tes e na conciliação de objectivos de conser-
vação dos recursos naturais e de desenvolvi-
mento socioeconómico. Estes quadros de
referência para cada operação foram elabo-
rados com o apoio da Parque Expo, em diá-
logo com as várias entidades com responsa-
bilidade no território, nomeadamente com
os principais parceiros envolvidos: as Admi-
nistrações de Região Hidrográfica; o Institu-
to da Conservação da Natureza e da Biodi-
versidade e as Autarquias.

Após a constituição das Sociedades Polis
Litoral, os quadros de referência estratégi-
cos evoluíram para Planos Estratégicos,
documentos de natureza eminentemente
operacional, que estabelecem as acções a
desenvolver, o seu planeamento físico e o
enquadramento financeiro para a sua exe-
cução.

De realçar ainda que os quatro planos
estratégicos desenvolvidos foram objecto de
processos de Avaliação Ambiental, em  cum-
primento do estipulado no artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho,
com o objectivo de se proceder à avaliação
das propostas de intervenção, numa fase pre-
coce do processo de tomada de decisão, contri-

buindo de forma construtiva para a adopção
de soluções sustentáveis a longo prazo.

Os processos e Avaliação Ambiental de
três dos Planos Estratégicos encontram-se
actualmente concluídos. Tais Planos Estraté-
gicos já se encontram assim aprovados, ten-
do os mesmos incorporado os resultados de-
correntes de tais avaliações, estando em ple-
no desenvolvimento a implementação do
conjunto intervenções de requalificação e
valorização das zonas costeiras em causa. No
que toca ao Polis Litoral do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, cuja criação é
mais recente, o processo de Avaliação
Ambiental ainda se encontra a decorrer.

O modelo de gestão inclui a criação de
Sociedades Polis Litoral, sociedades anónimas
cujos capitais sociais reflectem a participação
de cada um dos accionistas - Estado Central
e Autarquias - nos projectos a desenvolver.
As Sociedades Polis não têm praticamente
estrutura operacional uma vez que a gestão
dos projectos está a cargo da Parque Expo.
Os concelhos de administração são constituí-
dos pelo presidente da ARH respectiva, que
preside o mesmo, um representante do
ICNB e um representante das autarquias (que
funciona em sistema de rotatividade de for-
ma a que todos os municípios envolvidos
possam participar activamente na construção
do projecto). As sociedades dispõem ainda
de um Conselho Consultivo onde se incluem
todas as entidades com representação no ter-
ritório, facilitando assim o entendimento
para a execução das diversas acções.

No seu conjunto, estas operações abran-
gem uma frente costeira com cerca de 308
Km (cerca de um terço do litoral de Portugal
continental) estando previsto um investi-
mento total de cerca de 322,5 M•, a realizar
até 2013.
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5. O Exemplo do Polis Litoral
Ria Formosa

A Ria Formosa é delimitada exterior-
mente por cordão litoral de ilhas barreira.
Nesse cordão litoral abrem-se as seis barras
que alimentam a laguna, designadas por barra
do Ancão, Faro - Olhão, Armona, Fuzeta,
Tavira e Cacela. Estas barras definem, nos
extremos do cordão, as penínsulas de Faro e
de Cacela e no seu corpo as ilhas de Faro,
Culatra, Armona, Tavira e Cabanas (Figura
3).

A laguna abrange uma área de cerca de
18.400 ha ao longo de 60 km de comprimen-
to e apresenta uma forma triangular
alongada, preenchida por sapais, restingas,
salinas, vazas, bancos de areia, dunas, ilhas,
ilhotes e canais, que são o suporte de todo
este complexo ecossistema natural e social.

A Ria Formosa é considerada um terri-
tório de grande interesse nacional e interna-
cional não só pela biodiversidade da flora e
da fauna existentes, como pelo facto de pro-
porcionar o desenvolvimento de inúmeras
actividades económicas associadas ao mar,
nomeadamente a pesca e a piscicultura, a
moluscicultura, a salinicultura e o turismo.

As suas características naturais e a com-
plexidade estrutural da Ria Formosa confe-
rem, no entanto, a este território uma ele-
vada sensibilidade ambiental, factor que con-
jugado com os valores naturais em presença
levaram a classificar a Ria Formosa como
área protegida (Parque Natural) e como zona
húmida de importância Internacional para
habitat de aves aquáticas, constituindo-se
como zona de invernada, de passagem e de
nidificação de inúmeras espécies de aves (Fi-
gura 4).

Está inserida numa região onde o turis-
mo, sobretudo na sua vertente "mar e sol",
tem sido a principal fonte de receita e desen-
volvimento, o que se traduz numa enorme
pressão urbanística e numa sobrecarga das
infra-estruturas existentes (acessibilidades,
estacionamento, saneamento básico) e
antrópica (particularmente na época
balnear), sobre o território em causa.

A operação apresenta as seguintes carac-
terísticas:

• Sociedade gestora - Sociedade Polis Litoral
Ria Formosa, S.A

• Período definido para implementação da
operação - 2008-2012

• Área de Intervenção de 19.245 ha

Figura 3 - Área de Intervenção do Polis Litoral Ria Formosa
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• 18.400 ha de área de laguna

• 48 km de frente costeira

• 57 km de frente lagunar

• Integra o Parque Natural da Ria Formosa

• Abrange 5 municípios - Loulé, Faro,
Olhão, Tavira e Vila Real de Santo
António

•Investimento de 87,5 M•

A identificação da Ria Formosa como
zona prioritária de intervenção a realizar no
âmbito do Polis Litoral teve por base as se-
guintes características do território em cau-
sa:

• Existência de espaços edificados, de carácter
precário, em zonas classificadas como de
risco para pessoas e bens (Figura 5);

Figura 4 - Ria Formosa

Figura 5 - Ilha da Fuseta: casa destruída pela acção do mar (Março 2009)
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• Necessidade de renaturalizar os espaços
edificados em zonas lagunares;

• Existência de inúmeras entidades com res-
ponsabilidade na gestão do território con-
duzem à necessidade de uma articulação
institucional complexa para a implemen-
tação de intervenções de defesa, de
requalificação e revitalização da Ria For-
mosa;

• Importância de executar, de forma coorde-
nada e articulada, as acções / projectos pre-
conizados nos instrumentos de gestão
territorial em vigor para a Ria Formosa, vi-
sando a sua sustentabilidade;

• A Ria Formosa, pela sua dimensão, impor-
tância dos valores naturais, sociais e
económicos presentes, que importa defen-
der e potenciar, constitui uma intervenção
prioritária e exemplar, que deve seguir os
princípios de uma gestão integrada da
zonacosteira.

A estratégia de intervenção assume uma
visão de futuro para a ria Formosa assente
na afirmação "Uma zona costeira singular -
referencial de sustentabilidade", para o cum-
primento da qual se definiram três eixos
estratégicos:

• Eixo 1. Preservar o património ambiental e
paisagístico - agrega os projectos que visam a
minimização da erosão costeira - zona costei-
ra preservada;

• Eixo 2. Qualificar a interface ribeirinha -
agrega as intervenções de qualificação do
território - zona costeira vivida;

• Eixo 3. Valorizar os recursos como factor de
competitividade - agrega os projectos que
visam a valorização e potenciação dos recur-
sos da Ria - zona costeira de recursos.

Tendo em conta os objectivos e os eixos
estratégicos que traduzem a intervenção Polis
Litoral Ria Formosa, foram definidos os
projectos que estruturam o Plano de Inter-
venção, a implementar pela Sociedade Polis
Litoral Ria Formosa S.A., sendo de salien-
tar, pela sua relevância, o conjunto de acções
que configuram medidas correctivas de
erosão e de defesa costeira (reestruturação,
requalificação e renaturalização de núcleos
edificados nos ilhotes e ilhas-barreira - figura
6), transposição de barras e acções de
reestruturação em áreas de jurisdição portuá-
ria), as acções de requalificação e valorização
de frentes construídas, áreas de apoio  à
actividade balnear e infra-estruturas portuá-
rias de acostagem e estacionamento (criação

Figura 6 - Acção de renaturalização/ recuperação dunar
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de espaço público qualificado, parques ribei-
rinhos, zonas de lazer, percursos pedonais e
cicláveis nas interfaces ribeirinhas, implemen-
tação dos planos de praia, requalificação de
cais, terminais de passageiros, fundeadores,
varadouros associadas à requalificação do es-
paço envolvente, nomeadamente estaciona-
mentos de retaguarda e espaço público) e ain-
da o conjunto de acções associadas à
requalificação do sistema lagunar e rede
hidrográfica tributária (plano de mobilida-
de e ordenamento de circulação da ria,
de valorização e gestão sustentável das
actividades ligadas aos recursos da ria e acções
de requalificação da rede hidrográfica adja-
cente ao sistema lagunar).

No período definido para a implementa-
ção da estratégia (2008-2012), é esperada a
concretização das seguintes acções:

• Requalificar uma frente costeira de 48 km;

• Requalificar uma Frente de Ria de 57 km;

• Renovar 37 ha de frentes ribeirinhas;

• Valorizar 12 Praias;

• Repor a legalidade em matéria de constru-
ção em zonas de risco, demolindo 1300 cons-
truções;

• Renaturalizar 83 ha de área em espaço
lagunar (ilhotes e ilhas barreira);

• Reestruturar e requalificar 89 ha nas ilhas
barreira;

• Requalificar e valorizar os núcleos urba-
nos das Quatro Águas, Cacela/Fábrica e
ilhas de Faro, Culatra, Armona e Tavira;

• Requalificar as infra-estruturas de acosta-
gem existentes e as áreas adjacentes dina-
mizando o turismo náutico;

• Criar trilhos e percursos de descoberta dos
valores naturais presentes e;

• Valorizar e dinamizar o património
molinológico e arquitectónico existente
para fins de divulgação e promoção da Ria
Formosa.

Os trabalhos que têm vindo a ser desen-
volvidos nos primeiros anos de funciona-
mento da Sociedade, tal como previsto em
sede de Plano Estratégico, correspondem, no
essencial, à aquisição dos necessários estudos,
planos e projectos que venham a viabilizar a
concretização do conjunto de acções previs-
to para a área em causa.

De realçar, no entanto, o facto de já ter
sido concretizado um conjunto relevante de
acções, nomeadamente ao nível da recupe-
ração de património construído, recuperação
de frente de mar (Marginal ribeirinha de
Cabanas), demolição de construções precárias
em situação de risco eminente, limpeza de
resíduos da zona lagunar e zonas terrestres
contíguas, etc. De facto, é a partir do presen-
te ano que se encontra prevista a concretiza-
ção das acções de maior relevância e que irão
ter maior impacto no território, bem como
ao nível financeiro.

Figura 7 - Cais de pesca
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6. Conclusão

A complexidade de interesses, competên-
cias e valores em causa na zona costeira por-
tuguesa tem levado à procura de soluções de
gestão integrada eficazes que permitam asse-
gurar um efectivo desenvolvimento susten-
tável e equilibrado deste território.

A proposta de realização de operações
integradas - Polis Litoral - passou pela defini-
ção de unidades territoriais específicas, espa-
cialmente complementares, que permitem
uma abordagem coerente e integradora de
acções/projectos cuja realização competiria
a diversas entidades, bem como a conjuga-
ção de esforços humanos e financeiros para
levar a cabo operações de grande impacto
territorial e que se pretendem catalisadoras
do desenvolvimento da região em que se
inserem.

O conjunto de intervenções considera-
das pretende-se que venha a ter um carácter
exemplar e demonstrativo, associando as
componentes ambiente e ordenamento do
território e integrando uma vertente
correctora e pedagógica relativamente a
erros cometidos no passado, estando os
Planos Estratégicos que norteiam tais inter-
venções ancorados nos instrumentos de ges-
tão territorial desenvolvidos para o territó-
rio em causa e nos documentos estratégicos
desenvolvidos para o litoral português,
nomeadamente e entre outros, a Estratégia
Nacional de Gestão Integrada da Zona Cos-
teira, os Planos de Ordenamento de Orla
Costeira e as prioridades definidas no Plano
de Acção do Litoral 2007-2013.

O alcance dos Planos Estratégicos muito
dependerá da qualidade dos estudos, planos
e projectos previstos, sendo que a eficácia das
acções está condicionada ao seu     desenvol-
vimento em tempo útil e de forma articula-
da.

O desenvolvimento dos trabalhos já per-
mitiu identificar os principais constrangimen-
tos e dificuldades associadas à concretização
dos Planos Estratégicos, sendo de realçar:

• Elevada complexidade associada a um con-
junto de acções muito relevante, particu-
larmente aquelas que integram a
minimização dos riscos naturais e antrópi-
cos relacionados com a susceptibilidade dos
territórios costeiros à acção do mar;

• Falta de informação de base (demarcação
da margem das águas do mar, dinâmica
costeira, etc);

• Incompatibilidades entre Instrumentos de
Gestão Territorial (IGT) em vigor, parti-
cularmente ao nível da Reserva Ecológica
Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacio-
nal (RAN);

• Desadequação de algumas das propostas
que constam dos Planos de Ordenamen-
to de Orla Costeira (POOC);

• Dificuldades ao nível da concretização de
algumas das acções que implicam a
afectação de terrenos privados ou que im-
plicam acções de demolição;

• Dificuldades relacionadas com a articula-
ção com alguns dos parceiros previamen-
te identificados.

As intervenções Polis Litoral, em geral,
encontram-se ainda numa fase muito preli-
minar, na medida em que os trabalhos pre-
vistos para os primeiros anos de funciona-
mento das sociedades, correspondem, no
essencial, à aquisição e aprovação dos neces-
sários estudos, planos e projectos que venham
a viabilizar a concretização do conjunto de
acções previsto para as áreas em causa, o que
não permite para já uma avaliação consistente
do impacto gerado. No entanto, é previsível
que a profunda transformação territorial que
será levada a cabo irá produzir impactos muito
positivos a nível local, regional e nacional, no-
meadamente no que diz respeito ao aumento
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significativo da protecção da faixa costeira, da
qualidade ambiental das áreas abrangidas, dos
espaços públicos e das diferentes funcionalida-
des associadas e da vida urbana das povoações
a intervencionar, aumentando a qualidade de
vida das populações residentes e visitantes, re-
forçando a competitividade territorial das áre-
as abrangidas e constituindo uma verdadeira
"alavanca" de desenvolvimento das mesmas.
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