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Introdução
Contexto
A Europa Atlântica é composta por 33 regiões que
se estendem ao longo de uma linha costeira de
cerca de 2.500 quilómetros, onde vivem cerca de
70 milhões de habitantes. Estas regiões são caracterizadas por uma forte identidade, ligada à sua
proximidade ao oceano, e apresentam uma grande
diversidade natural e cultural. São também muito
vulneráveis devido à pressão de origem humana e
natural a que estão sujeitas: por exemplo, a urbanização ou a erosão costeira. Os vários riscos são

também potencialmente acentuados pelos efeitos
das alterações climáticas com um possível aumento do número de tempestades e do aumento de
ocorrências de inundações esperadas.
Neste contexto, o projecto ANCORIM pretende
reforçar as capacidades operacionais dos responsáveis e gestores costeiros nas regiões do
Atlântico, com o objectivo de informar e apoiar a
consideração de riscos costeiros. Para fazer isso, o
ANCORIM pretende criar uma rede dos recursos

científicos e técnicos existentes na área do Atlântico Europeu, assim como facultar ferramentas
para auxiliar na tomada de decisões e promover
exemplos de boas práticas nas várias áreas relacionadas. O projecto não envolve o desenvolvimento
de trabalho de pesquisa científica mas antes a intensificação dos intercâmbios operacionais entre
a comunidade científica e os responsáveis, com o
objectivo de melhorar a prevenção e a gestão dos
riscos costeiros.

costeira. O manual sublinha os principais riscos
costeiros identificados nas regiões costeiras ocidentais da Europa. Realça a gestão existente ao
nível internacional e nacional e identifica os modelos regionais e melhores práticas no âmbito e
adjacentes aos membros do projecto ANCORIM.
O manual também identifica onde pode ser
incluído o risco costeiro no âmbito da tomada
de decisões, as obrigações dos responsáveis
costeiros e a aplicabilidade da informação do
manual às práticas diárias e aos requisitos dos
responsáveis e gestores costeiros.

Riscos costeiros (Erosão e Inundação)
na Europa

Objectivos do manual
O objectivo deste manual é fornecer um Guia de
Boas Práticas para facilitar a inclusão do risco
costeiro nas decisões efectuadas na zona costeira.
Este manual visa todos os envolvidos no planeamento e na tomada de decisões relacionadas
com a costa. É concebido para ser utilizado com
a informação disponível do projecto ANCORIM
sobre riscos costeiros. Este manual foi também
preparado para se encontrar acessível a uma
audiência mais vasta que deseja melhorar o seu
conhecimento dos riscos costeiros e como se
relacionam com a tomada de decisões na zona

A zona costeira
Não pode ser determinada uma linha precisa que
possa ser designada como linha costeira devido
à natureza dinâmica das marés (Hasslet, 2009).
O termo «zona costeira» pode ser utilizado, em
vez disso, como uma zona espacial onde ocorre o
processo de interacção entre o mar e a terra (Nelson, 2007). Cientificamente, as várias disciplinas
(ecologia, geografia, hidrografia, etc.) têm definições similares ou comuns do termo «costa». No
entanto, em termos administrativos, a delineação
dos limites de uma “costa” difere de acordo com
a jurisdição, com muitas autoridades científicas e
governamentais em vários países a considerarem
áreas significativamente diferentes por razões
de políticas económicas e sociais. Estas zonas
são importantes porque a maioria da população
mundial habita nelas. Trata-se de locais com van-

tagens para viver no que se refere a recursos e estética assim como oportunidades para indústrias
de lazer e turismo, pesca, portos, etc. No entanto,
viver nesta zona acarreta um risco de processos
naturais ou influenciados pelo homem e acontecimentos que se repercutem em pobreza, nas infraestruturas e, em casos extremos, na perda da vida.
As zonas costeiras são também zonas de elevada
biodiversidade, com complexos habitats interligados incluindo zonas húmidas, dunas, pradarias
de ervas daninhas, praias e costas rochosas, todos
eles de elevada importância de conservação.
As zonas costeiras estão em constante alteração
por causa da interacção dinâmica entre os oceanos e a terra. As ondas e os ventos ao longo da costa
desgastam a rocha e os sedimentos (seixos, areia e
lama) e depositam sedimentos continuamente, e

as taxas de erosão e deposição variam consideravelmente de dia para dia ao longo de tais zonas. A
energia que chega à costa pode tornar-se elevada
durante as tempestades e esses níveis de energia
tornam as zonas costeiras áreas de grande vulnerabilidade a desastres naturais. Assim, é essencial
uma compreensão das interacções dos oceanos e
da terra para o entendimento dos perigos associados às zonas costeiras. A interacção é governada
pelos processos costeiros que são forçados pelas
marés, pelo vento, pelas correntes e pelas ondas.
A interrupção ou alteração destes processos pode
alterar a natureza da costa a nível local ou a alguma distância da fonte. Esta informação encontrase acessível via :
http://ancorim.Aquitânia .fr
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1 introdução aos riscos costeiros
A nível global, as costas compreendem 20 por
cento da superfície da Terra, acolhendo contudo
uma porção significativa da população humana
total (aproximadamente 50 por cento da população humana vive a 200 km da costa (UN, 2002). Os
ecossistemas costeiros são altamente produtivos,
contendo elevada diversidade biológica, recursos
pesqueiros ricos e minerais do fundo marítimo
significativos. As costas também comportam um
leque variado de indústrias relacionadas (por
exemplo, pescas e aquicultura, turismo, navegação, indústrias petrolíferas e de gás), que facultam
uma enorme produtividade económica. No entanto, as exigências partilhadas colocadas pelas
regiões costeiras densamente povoadas impõem
uma ênfase em sistemas e recursos costeiros finitos. As actividades económicas, os aglomerados
humanos e o ambiente natural são estruturas que
podem ser potencialmente ameaçadas por riscos
costeiros.
Os riscos são definidos como as perdas esperadas (de vidas, pessoas feridas, propriedade
danificada, actividade económica abalada e
degradação ambiental) devido a um perigo
natural específico (por exemplo, uma tempestade) ou induzido por humanos (por exemplo,

um derrame de petróleo) para uma dada área
e período de referência. O grau de vulnerabilidade e exposição de sistemas socioeconómicos
ou ambientais ao perigo são elementos fundamentais quando se considera a severidade dos
potenciais riscos (Thierney et al, 2001).
Os sistemas costeiros são vulneráveis a alterações dos processos costeiros, causando alteração da morfologia costeira, erosão, sedimentação e alterações à qualidade da água. A ecologia
e a infra-estrutura humana encontram-se em
risco de episódios de erosão, inundações e tempestades. A vulnerabilidade de uma determinada população, sistema, ou local lesados pela
exposição a um perigo ou a um acontecimento
ameaçador (por exemplo, uma inundação costeira, um episódio de poluição pela navegação
de materiais perigosos) ou um processo continuado (por exemplo, acção das ondas a movimentar a areia ao longo da costa, escorrência de
excesso de fertilizante de terras agrícolas), afecta
directamente a capacidade de preparação, de
resposta e de recuperação de perigos e desastres.
A vulnerabilidade social centra-se nestas comunidades costeiras ou em factores demográficos

ou socioeconómicos que aumentam ou atenuam os impactos de episódios de perigo em
populações locais. (Thierney et al, 2001).
Os parceiros da ANCORIM reviram os riscos ou
perigos costeiros que foram considerados mais
relevantes dentro de cada uma das suas regiões.
Desta revisão, foram identificados e detalhados
neste manual os seguintes principais motivos de
risco costeiro:

•
•
•
•
•
•
•

Erosão costeira,
Danos causados pelo vento,
Inundações costeiras,
Qualidade da água,
Alterações climáticas,
Subida do nível do mar, e
Catástrofes naturais, incluindo tsunami.

Existem riscos costeiros adicionais que podem
ser importantes a nível local e que também seja
necessário considerar na tomada de decisão, por
exemplo, relacionada com salinização de aquíferos costeiros ou subsidência.
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Riscos costeiros e responsáveis costeiros
Os planificadores e responsáveis costeiros têm a obrigação de considerar os riscos costeiros na tomada de decisão. As determinantes para estas obrigações
encontram-se tripartidas:

•

•

Regulatória – Requisitos legislativos da
UE, incluem elementos de risco costeiro
que têm de ser integrados na legislação e
na tomada de decisão. Os riscos costeiros
tais como a qualidade da água, inundações,
alterações climáticas e alterações à morfologia costeira e hidrologia estão já identificados sob a legislação da EU.

ao ambiente sem a devida mitigação pode
resultar em responsabilização ambiental.
Para além disso, grande parte dos habitats
costeiros estão listados na Directiva de Habitats e são necessárias responsabilidades
para protecção dessas áreas, especialmente
quando designadas como importantes a
nível ambiental. Note-se a legislação se expande para além da área imediata e efeitos
comprováveis, mesmo em distâncias significativas, podem ser responsabilizados.

Responsabilização – Ao abrigo da Directiva de Responsabilização Ambiental, a
tomada de decisão que causa degradação

•

Responsabilidade – Os responsáveis
costeiros têm a responsabilidade pela
consideração de riscos costeiros no planeamento costeiro e na tomada de decisão.
Trata-se de uma consideração profissional,
com uma responsabilidade moral e ética
para assegurar que as decisões são tomadas
correctamente. Adicionalmente, no caso de
se determinar que as decisões tomadas não
são equitativas ou têm considerações relacionadas com a saúde, o responsável costeiro pode ser responsabilizado.

Erosão costeira
A erosão costeira é o processo natural de desgaste
de rochas e praias na linha costeira e de modelação das costas pela acção das ondas, das correntes
da maré, das correntes das ondas ou drenagem.
Ocorre na forma de desgaste na base de arribas, ou
em dunas, ou em praias, e quando menos material
está a ser trazido para terra de outras fontes (bancos de areia, outras praias, etc.) do que aquele que
está a ser removido. A erosão costeira ocorre principalmente durante fortes ventanias, ondas altas
e marés altas e especialmente onde a tempestade
dirige estas energias para a costa sob a forma de
sobrelevação de tempestade (erosão grave). Isto
pode resultar num recuo da linha de costa ao longo
do tempo (erosão estrutural). A taxa de erosão é expressa correctamente em volume/comprimento/
tempo, por exemplo em m3/m/ano, mas a taxa de
erosão é frequentemente usada como sinónimo de
recuo da linha de costa, e por isso expressa em m/
ano.
A influência humana, particularmente a urbanização e as actividades económicas, na zona costeira
transformou a erosão costeira de um fenómeno
natural num problema de intensidade crescente.
A erosão costeira é geralmente o resultado de uma
combinação de factores – tanto naturais como induzidos pelo homem – que operam em escalas diferentes. Os factores naturais mais importantes são
os ventos e tempestades, correntes junto à costa, a
subida relativa do nível do mar (uma combinação

de movimento vertical do continente e subida do
nível do mar) e processos nas vertentes (meteorização). Os factores de erosão costeira induzidos
pelo Homem incluem engenharia costeira, reclamação de terras, trabalhos de regulação de bacias
hidrográficas (especialmente a construção de barragens), dragagem, limpeza de vegetação, mineração de gás e extracção de água (Eurosion, 2004).
A erosão costeira encontra-se generalizada na Europa. A erosão ocorre quando são removidos mais
sedimentos do que substituídos de bancos de areia
costeiros e ao largo. Estes bancos ao largo foram
criados através de processos geológicos e como
tal não são renovados. Actividades tais como a extracção de inertes imersos e sobre as praias podem
colocar uma pressão adicional nestes sistemas.
Directamente após uma maré de tempestade, a
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erosão é facilmente notada, especialmente em
costas defendidas por dunas ou onde desabaram
penhascos. Ao longo do tempo, e sem contra medidas, ocorrerá um recuo gradual da linha de costa. A
taxa deste recuo depende de factores como o tipo
de costa e a energia das ondas e marés mas pode
ocorrer a uma taxa de centímetros a dezenas de
metros por ano, localmente. É importante lembrar
que as praias e as dunas costeiras dependem da
erosão costeira para o fornecimento de areia para
a sua manutenção. Sem este fornecimento, estas
formas de relevo ficarão elas próprias propensas a
erosão. As praias e os sistemas de dunas facultam
uma valiosa defesa natural contra inundações do
mar. Informação adicional através de http://ancorim.Aquitânia .fr/ (ferramenta em “Visão global de
soluções brandas de protecção”).

A costa de Holderness em
Inglaterra é uma das costas
com erosão mais rápida na
Europa, tendo recuado cerca
de 2 km ao longo dos últimos 1.000 anos; pelo menos
26 aldeias costeiras foram
abandonadas.

Estudo de Caso

Presqu’île de Gâvres –
Aglomeração de Cap l’Orient (França)
A aglomeração de Cap l’Orient está empenhada desde 1999 na implementação de um programa de monitorização da erosão costeira
de toda a costa. Esta iniciativa faz parte do desenvolvimento de um
observatório costeiro, uma das acções validadas pela sua Carta para
o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Estes programas identificaram as questões principais e identificaram as áreas de intervenções prioritárias, que definiram tarefas específicas para o desenvolvimento e ou
gestão. A península de Gâvres
foi identificada
como uma área
muito sensível.
E n f ra q u e c i d a
pela
descida
gradual do nível
das suas praias
e o poder das
ondas, as defesas
costeiras
da área sofrem
bastante.
A
tempestade de 10 de Março de 2008
causou uma série de danos (coeficiente da maré de 106) e causou a
inundação marinha da área urbanizada da Praia Grande de Gâvres. A seguir a esta tempestade, foi efectuado
um estudo de delimitação da mitigação de desenvolvimento contra a
inundação marinha em toda a área
costeira da cidade. O estudo pesquisou os sistemas sedimentares e
hidrodinâmicos e identifica as soluções práticas para a gestão pretendida com a limitação dos efeitos da erosão natural e mantém
a protecção contra as áreas do mar da praia e da Praia Grande de
Goërem. Estes estudos foram dirigidos com a cooperação de todos
os intervenientes costeiros de Gâvres (estado, habitantes locais,
etc.) com interesse de consulta.

Estudo de Caso

Esmoriz-Cortegaça (Portugal)
Esmoriz e Cortegaça
são duas frentes marítimas urbanas com
elevada
protecção
costeira com quatro
esporões e três enrocamentos longitudinais
(comprimento
total
ca.2km).Em
algumas áreas desta
extensão de costa, a
erosão atingiu tanto
quanto lhe foi possível
e está apenas separada da primeira linha de casas pelas estruturas costeiras. Há mesmo algumas casas avançadas em direcção ao mar, como um cabo,
quando comparadas com o alinhamento da linha costeira actual
que é basicamente o alinhamento dos quebra-mares existentes.É
uma situação limite da protecção costeira, altamente vulnerável e
com algumas áreas em risco elevado.Existe, fora da área urbana,
uma floresta de pinheiros sujeita a erosão contínua que está a resultar na queda de várias centenas de árvores.
O estudo de caso visa definir o cenário provável no que concerne
à mobilidade da linha costeira, assim como as estratégias de protecção costeira.

Os planificadores e responsáveis costeiros têm a obrigação de considerar a erosão durante a avaliação da localização de casas, indústrias ou no licenciamento de actividades costeiras, especialmente onde estas podem afectar a erosão tais como a extracção agregada ou desenvolvimentos como a defesa
costeira ou a realimentação de praias.
Tomada de Decisão e Riscos Costeiros: Guia de Boas Práticas // 7

Danos causados pelo vento
O vento danifica bens e infra-estruturas na zona
costeira. Devido à localização da infra-estrutura
costeira, é mais exposta a ventos e aos elementos do que as localizações interiores. Tal como
conduz ondas e tempestades, o vento pode ser
um risco costeiro por si mesmo. Os ambientes
costeiros são menos adequados a florestas,
árvores limítrofes, etc. Assim, os bens e infraestruturas podem estar no caminho directo de
ventos fortes e ventanias e susceptíveis a danos.
A prevalência de ventos fortes pode estar ligada
a alterações climáticas, em que factores tais
como alterações a sistemas meteorológicos e
correntes do oceano aumentam a probabilidade

de tempestades. O aquecimento das águas do
mar também aumenta não só a probabilidade
de tempestades, mas também a possibilidade de
episódios de tempestades tropicais e furacões
que atravessam o Atlântico para as costas da
Irlanda, do Reino Unido e de França. Os planificadores e responsáveis costeiros têm a obrigação de considerar a exposição de áreas aos
danos causados pelo vento durante a avaliação
de localização de casas ou infra-estruturas, a localização e natureza da paisagem e plantação de
árvores e de estarem cientes da potencial amplificação dos efeitos do vento costeiro.
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Os destroços do Furacão Katrina (2005)
e do Furacão Gordon (2006) causaram
danos significativos devido aos ventos.
Um ciclone tropical que atingiu a Europa
em 1987 causou a morte a mais de 30 pessoas e milhões de euros de danos apenas
por causa dos ventos.

Inundações costeiras
As inundações vindas do mar podem ser causadas
pelo transbordo, galgamento e ruptura de defesas
de enchentes, tal como diques, e ruptura de barreiras naturais, tal como dunas costeiras. A terra
por detrás das defesas costeiras pode sofrer inundações e danos. Uma inundação do mar pode ser
causada por uma forte tempestade (maré de tempestade ou inundação de maré), uma maré viva
ou uma combinação das duas. Em complemento,
a inundação do mar pode ser exacerbada se coincidir com as elevadas descargas fluviais que são
especialmente evidentes durante as tempestades
de Inverno no mar ou quando os sistemas meteorológicos de baixa pressão são a norma. A pressão
de ar reduzida durante estas tempestades permite níveis de água mais elevados - existe menos
pressão sobre o mar.
Quando as águas de inundações de fontes em terra
se encontram com elevados níveis de água no mar,
a água não consegue drenar em terra, provocando
uma extensa inundação em locais costeiros.
Uma advertência oportuna deste risco sempre
presente foi a maré de tempestade a 9 de Novembro de 2007, que resultou nos mais elevados
níveis de água desde há 50 anos ao longo das
linhas costeiras europeias, especialmente em
áreas tais como os Mares da Irlanda e do Norte.
Nos Países Baixos, este acontecimento conduziu
a uma operação de observação de um dique na
totalidade pela primeira vez em 30 anos. A tempestade também causou uma erosão considerável em algumas Ilhas Wadden e inundações
menores em certas áreas portuárias. Barreiras
de marés de tempestade tais como a barreira do
Tamisa e do Maeslant foram fechadas e centenas
de pessoas evacuadas. A tempestade Xynthia em
Fevereiro de 2010 causou danos de inundação
em grande escala devido a marés de tempestade
em França e em Portugal, resultando em milhões de euros de danos e várias mortes.
Ao abrigo da Legislação Europeia (ver Secção 2)
e das práticas de planeamento responsável, os
planificadores e responsáveis costeiros são obrigados a considerar a inundação costeira quando
avaliam aplicações para desenvolvimento e actividades costeiras.

Imagens de França e Espanha da inundação da tempestade Xyntjia
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Qualidade da água
Descargas directas em águas costeiras incluem
águas residuais urbanas, esgotos domésticos
e efluentes industriais – factores que podem
afectar a qualidade da água. Descargas como as
descargas de escoamento agrícola ou alterações
a entradas ribeirinhas são também conhecidas
como tendo um efeito nocivo na qualidade da
água.
A boa qualidade da água é essencial para a in-

dústria da aquicultura e pescas. É também importante para uso recreativo – praias, piscinas,
para a prática de surf, etc. e é fundamental para
muitos habitats costeiros. A água de fraca qualidade é considerada como um risco costeiro,
uma vez que coloca estes elementos socioeconómicos e ambientais em risco. Os planificadores e responsáveis costeiros têm de proteger a
qualidade da água costeira e têm obrigações, no

Estudo de Caso

Adaptabilidade de actividades de conquicultura para as
modificações do seu ambiente: Cenários e soluções –
O caso da baía de Marennes-Oleron (França)

Avaliação OSPAR das áreas europeias
com problema de eutrofização costeira
(2001-2005)

Um estuário no Norte de Espanha com
marcas de eutrofização

No âmbito do enquadramento de uma parceira
entre a CREAA e a IFREMER, este estudo de
caso relaciona a adaptabilidade das actividades
de conquicultura com a variação do ambiente
que são as alterações climáticas e os riscos de
deterioração da qualidade da água. Este estudo
de caso apresenta um método de identificação
destes riscos e propõe a instalação de soluções no desenvolvimento das actividades, que
minimizem os impactos socioeconómicos da
degradação das condições da água e protege as
operações de aquicultura.
A Baía de Marennes-Oleron e as costas de Poitou-Charentes, são das mais importantes áreas
de produção de ostras na Europa. Embora
beneficiem historicamente de condições naturais de preferência para a criação de moluscos,
a actividade de conquicultura de grande escala
actual encontra-se ameaçada pelos riscos de
deterioração da qualidade da água, da rarefacção da água potável de rios e do aumento na
frequência de fenómenos climáticos violentos.
No sentido de salvaguardar as actividades de
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conquicultura e o seu desenvolvimento sustentável, os parceiros propuseram:
• Um método de identificação dos riscos,
baseado no uso de um modelo de dispersão (Mars 2D) desenvolvido pelo IFREMER: Os efeitos dos riscos que ameaçam
a cultura de marisco é estimulada.Os riscos das zonas de conquicultura da baía de
Marennes-Oleron são analisados.
• O estudo de uma solução para a adaptação
de uma conquicultura às modificações do
seu ambiente. Aplicado inicialmente ao
caso da baía de Marennes-Oleron, o estudo pode ser aplicável a outras baías europeias. Isso consiste na utilização de um
modelo espaço-temporal de integração
de variáveis ambientais para o estabelecimento de zonas de vulnerabilidade e para
o teste de um modelo para a produção em
alto-mar como um instrumento para melhor avaliação espacial de áreas de cultura
e a dispersão de riscos.

âmbito de uma série de instrumentos europeus,
de prevenir a deterioração.
O fluxo de nutrientes para as águas costeiras a
partir de fontes existentes em terra tem sofrido
um aumento a nível europeu e mundial ao longo
das últimas décadas. A alteração resultante na
qualidade da água tem muitos potenciais impactos nos ecossistemas costeiros e marítimos.
O fósforo e o nitrogénio contribuem para um au-

mento do crescimento das algas e a subsequente
decomposição reduz a disponibilidade de oxigénio para animais marinhos como os peixes,
mariscos e crustáceos.
As alterações a cargas de nutrientes podem
também alterar a composição e diversidade das
espécies do fitoplâncton. Em casos extremos,
esta proliferação de algas ou eutrofização pode
conduzir a «zonas mortas» empobrecidas em

oxigénio, uma vez que as algas bloqueiam uma
área e depois morrem. Pode também causar proliferação de algas nocivas. Outros assuntos mais
directos relacionados com a qualidade da água
podem incluir a contaminação directa de águas
de recreio por esgotos gerais ou descargas de
químicos ou óleo.

Estudo de Caso

Gestão e prevenção de riscos
que afectam a
qualidade das águas
costeiras em relação à
aquicultura –
O Estudo de Caso de
Rías Baixas: Análise GIS
(Espanha)

A Ria de Vigo localiza-se na parte mais
a sul de Rías Baixas, na Galiza, na costa
noroeste da Península Ibérica. A área
costeira da Ria de Vigo concentra um elevado número de actividades
sociais e económicas: Actividades portuárias, aquicultura (estruturas
em terra e flutuantes), conquiculturas (em áreas intertmareais e submareais), pesca, indústria de processamento de peixe e marisco, transporte marítimo, turismo, desportos recreativos, localização de áreas
urbanas, estações de lamas e colectores de resíduos (urbanos e industriais), etc.
Como resultado desta intensa sobreposição de actividades costeiras, a
gestão da zona costeira é altamente complexa. O objectivo deste estudo
de caso é identificar as potenciais fontes de riscos que possam afectar
as instalações flutuantes de aquicultura na Ria de Vigo e calcular os índices de adequabilidade à sua localização actual. Um modelo hierarquicamente ponderado para a análise da adequação é aplicado no sentido
de analisar a compatibilidade de diferentes actividades. A ferramenta é
baseada na análise GIS e considera a distância dos locais de aquicultura
para as potenciais fontes de risco – rotas de transporte marítimo, áreas
urbanas, actividades portuárias, colectores de resíduos, etc. – e mostra
as áreas mais adequadas para os locais de cultivo predefinidos na Ria.
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Alterações climáticas
Seja por motivos naturais ou induzidos por mão
humana, as alterações climáticas são um assunto
global e o desafio ambiental primário deste século.
Níveis mais elevados de gases de estufa, tais como
dióxido de carbono e metano, actuam no sentido
de reforçar o efeito de estufa natural e aceleram as
alterações irreversíveis no clima.
Não se espera que o clima em alteração das regiões
do Atlântico Europeu seja uniforme, prevendose que algumas regiões sofram períodos de seca
maiores, fortes chuvadas concentradas em períodos curtos provocando vaporização nas áreas costeiras, enquanto outras passam por um número
acrescido de episódios de tempestade. A importância das alterações climáticas para os riscos costeiros e o planeamento é enorme. É essencial um planeamento adequado para os efeitos das alterações
climáticas serem reduzidos.

As implicações das alterações climáticas para a
erosão e inundações costeiras são bastante óbvias,
com quaisquer aumentos na actividade de tempestade (frequência, duração ou intensidade) conduzindo directamente a aumentos na mobilidade da
linha da costa e episódios de inundações. As implicações para a qualidade da água são menos óbvias,
por exemplo aumentos previstos na temperatura
da água que resultam em níveis de oxigénio mais
baixos na água e numa capacidade mais baixa para
absorver dióxido de carbono, ou maior actividade
de tempestades que conduz a escorrência de sedimentos mais finos da terra, diminuindo a limpidez
das águas costeiras próximas – ambos os factores
são nocivos para a capacidade de sobrevivência do
marisco e têm claras consequências socioeconómicas.

Subida do nível do mar

O mapa da Europa a uma subida do nível
do mar de 60 m (áreas inundadas representadas a azul claro)

Em conjunto com as alterações climáticas, os
níveis globais do mar estão a subir; ocorreu
uma subida do nível do mar de 2,5 cm durante
a segunda metade do século XX (IPCC, 2007). Os
níveis do mar não sobem uniformemente na costa
atlântica, uma vez que os efeitos regionais são importantes na subida do nível relativo do mar. Por
exemplo, as áreas cobertas com gelo durante a última glaciação podem ainda estar a sentir uma ascenção na superfície da terra - sem massa de gelo
a pressionar a terra, o nível do mar sobe ao longo
do tempo. Se a ascenção for maior do que a subida do nível do mar global, o nível relativo do mar
desce. É este o caso na metade norte da Irlanda.
Pelo contrário, se regionalmente ou localmente
a terra susidir, a subida do nível do mar relativa
pode ser maior do que a taxa global. É importante
por razões de planeamento estar ciente das taxas
regionais da subida ou descida do nível do mar.
As implicações da subida do nível do mar para os
riscos costeiros estão grandemente relacionadas
com a mobilidade da linha da costa e com as inundações. Para decisões genuinamente sustentáveis,
é necessário considerar cenários futuros do nível
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do mar. Se, por exemplo, for efectuado um estudo
de inundações para um desenvolvimento costeiro e forem considerados apenas os processos
costeiros contemporâneos, este pode encontrarse em risco considerável quando estes processos
contemporâneos estiverem mais perto do desenvolvimento devido ao aumento dos níveis do mar
no futuro.
Na Europa, estima-se que se perderia até 26.000
km2 de terra no caso de uma subida do nível do
mar em 0,66 m, enquanto o IPCC nota que 33% da
terra costeira e habitats de zonas húmidas deverão perder-se nos próximos cem anos, se o nível
do oceano continuar a subir à taxa actual. Perderse-á ainda mais terra se o aumento for significativamente maior e isso é bastante possível (IPCC,
2007). A subida do nível do mar aumenta o risco
de inundação, de enchentes e erosão costeiras.
Os planificadores e responsáveis costeiros devem
estar conscientes, e têm a obrigação, de tomar em
conta as alterações climáticas e a subida do nível
do mar quando tomam decisões relacionadas
com a zona costeira.

Catástrofe natural
Juntamente com as tempestades e outras ocorrências, os parceiros do projecto ANCORIM identificaram os maiores desastres naturais como
riscos costeiros significativos, especialmente tsunamis. Um tsunami é uma onda do mar gigante
gerada por tremores de terra, erupções vulcânicas ou deslizamento de terras. Essas ondas
podem ter uma altura de 30 m e têm um grande
potencial para danos na propriedade costeira e
em infra-estruturas, representando também um
risco de perda de vidas. O tsunami no Japão em
2011 e o tsunami em 2004 no Oceano Índico são
uma dramática lembrança de quão mortais são
estas ocorrências. Na Europa, estes eventos são
menos frequentes, no entanto, ocorreram diversos tsunamis nos últimos 50 anos que causaram
danos nas povoações costeiras:

•

•

28 de Fevereiro de 1969 – Um tremor de terra
submarino com uma intensidade de 7.3 na
Escala de Richter, com o epicentro na costa
de Portugal, provocou um tsunami que atingiu o Norte de Portugal, partes de Espanha e
Marrocos. Não ocorreram mortes mas verificaram-se extensos danos em bens e infraestruturas.
16 de Outubro de 1979 - 23 pessoas morreram quando a costa da Nice, França, foi
atingida por um tsunami, causado por um
deslizamento de terras submarino. O mar
subitamente recuou da praia e regressou em
duas ondas enormes, atingindo uma área

•
•

costeira de 58 km de comprimento. Centenas de barcos foram derrubados e 11 pessoas que trabalhavam num estaleiro morreram afogadas.
13 de Dezembro de 1990 - 6 pessoas morreram quando um terramoto submarino em
Itália causou um tsunami.
17 de Agosto de 1999 – O terramoto de _zmit
em 1999 no noroeste da Turquia despoletou
um tsunami com 2 m de altura no Mar de
Mármara, que contribuiu para danificar a
área metropolitana de Izmit

Os tsunamis podem também ser causados por
grandes deslizamentos de terras. Os cientistas
têm a teoria de que, se acontecesse uma erupção
no vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias, o vulcão desmoronar-se-ia causando a queda na água
de até 20 quilómetros cúbicos de pedras, com um
peso de 500 biliões de toneladas, até quase 6,5
km de profundidade, e poderia criar uma onda
submarina de até 600 m de altura. Este chamado
mega-tsunami poderia causar uma onda de até
100 m de altura, que viajaria a 800 kph e poderia
atingir o Saara ocidental em menos de uma hora
e viajar pelo Atlântico até aos EUA. A Europa estaria protegida da força mais violenta pela posição
das outras Ilhas Canárias, mas o tsunami poderia
ainda assim trazer ondas de até 10 m de altura
para Lisboa e La Coruña no prazo de três horas.

Em 1755, um Tsunami atingiu a cidade de Lisboa, seguido de um forte maremoto.
O próprio terramoto causou
graves danos, no entanto o
tsunami e os incêndios destruíram uma grande parte da
cidade e também a frota portuguesa, afectando o poder.
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Actividades costeiras e pressões
Existe uma série de revisões às actividades costeiras, de uma perspectiva legislativa, de gestão, socioeconómica ou ambiental no âmbito de cada área
regional e local da costa oeste europeia. Os responsáveis costeiros têm de considerar e equilibrar estes requisitos com a manutenção da integridade
da zona costeira. Em seguida, um resumo das pressões principais que são tanto potenciais contribuintes para o risco costeiro como estão em risco
de processos costeiros:

Desenvolvimento Costeiro
A pressão do desenvolvimento nas áreas costeiras é especialmente conduzida pela expansão
urbana, aposentação, segundas casas e indústria
de turismo, por exemplo, o desenvolvimento de
marinas, campos de golfe e edifícios residenciais
nas regiões costeiras. O desenvolvimento costeiro pode ser um risco para os processos costeiros e pode resultar num aumento da erosão
e inundações costeiras pela remoção das ‘defesas naturais’, tais como as zonas húmidas. No
caso de estarem situados em zonas perigosas,
os desenvolvimentos costeiros estão em risco
de erosão costeira, inundações costeiras, danos
provocados pelo vento e subida do nível do mar.
Um desenvolvimento costeiro concebido de

forma deficiente pode também contribuir para
água de fraca qualidade e pode exigir defesas
costeiras.

Indústria Costeira, Portos e Cais
Muitas indústrias, especialmente as indústrias
químicas e farmacêuticas, encontram-se sedeadas na costa, especialmente ao longo da costa
oeste da Europa, que faculta interconectividade
com as rotas de transporte principais e rotas
transatlânticas. A procura da expansão dos portos resultou na perda de vários habitats em portos ao longo da costa europeia ocidental. Existe
uma competitividade crescente entre as actividades de lazer e o transporte comercial em portos. A dragagem de manutenção em portos pode

também conduzir a perturbação e dispersão de
sedimentos contaminados. A indústria costeira
está em risco de, e é um risco para, os mesmos
processos e receptores como desenvolvimento
costeiro. Em complemento, a indústria costeira
pode ter impacto na qualidade de água quer
através de descargas (reguladas e acidentais) ou
captação de água ou descargas térmicas no caso
de águas de arrefecimento. Além disso, os portos têm de manter acesso através da dragagem,
o que altera os canais e a profundidade do fundo
marinho. Este material é também eliminado no
mar.

Agricultura Costeira
A agricultura foi identificada como a maior fonte

Carnota, Galiza (Espanha)
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de poluição em rios e lagos, o que tem implicações para a qualidade de água costeira (McGarrigle, 1999). A agricultura intensiva, em algumas
áreas, conduziu também a uma redução nos
habitats seminaturais e a uma diminuição na
diversidade biológica (Lee, 1999). A agricultura
costeira encontra-se também em risco de erosão
e inundações costeiras.

Turismo e Uso Recreativo
O turismo costeiro depende da qualidade e
diversidade do ambiente costeiro; os aumentos no número de turistas demonstraram ser
uma ameaça para áreas de alto valor de recurso
ecológico no nosso ambiente marítimo costeiro.
Para além disso, a promoção dos desenvolvimentos turísticos por uma série de governos
europeus com medidas como benefícios fiscais
em esquemas de investimento de propriedade,
visando gerar uma actividade económica em
estâncias à beira-mar, resultou num aumento
do desenvolvimento ad hoc sem impulsionar
significativamente as receitas do turismo em locais costeiros. A pressão do desenvolvimento do
turismo concentra-se frequentemente na zona
costeira. As pressões e riscos do desenvolvimento costeiro são particularmente importantes no
desenvolvimento do turismo. Adicionalmente, o
turismo e o lazer encontram-se dependentes da
boa qualidade da água, e frequentemente têm
um impacto sobre a mesma. O turismo e o lazer
encontram-se também dependentes das praias
costeiras que podem estar em risco de erosão e
processos costeiros.

Pesca e Indústria de Aquicultura
Existem sérias preocupações relativamente
à sustentabilidade das nossas pescas. Alguns
stocks de peixe apresentam graves excessos
de pesca, tais como o bacalhau e a pescada.
Algumas comunidades costeiras diversificaram através do desenvolvimento de indústrias
de aquicultura. Prevê-se que as actividades de
aquicultura aumentem em 300% de 2000 a 2015
(EU, 2000). Os desenvolvimentos na aquicultura
necessitam de ser equilibrados com os requisitos para proteger habitats costeiros. A perda de

paisagem marítima devido à fixação de instalações de aquiculturas pode causar potenciais
conflitos com a indústria do turismo. A pesca e
a aquicultura dependem da boa qualidade da
água e encontram-se em risco devido à deterioração da qualidade da água. Para além da poluição, a aquicultura e a pesca estão também em
risco por outras alterações tais como alterações
na temperatura, na salinidade, na turvação, etc.,
que podem afectar estas indústrias, a fixação da
aquicultura e a distribuição do peixe e das suas
presas.

Recursos de Alto Mar
Se não for cuidadosamente gerida, a exploração
das nossas reservas de petróleo e gás em alto
mar pode ter impactos negativos nas regiões

costeiras onde as reservas são trazidas para
terra, através da perda de paisagem de terra e de
mar por causa dos desenvolvimentos de terminais e o potencial para a poluição como resultado de derrames acidentais. Em complemento,
a exploração das energias marítimas renováveis
pode pressionar a zona costeira. As exigências
de areia e seixos para a indústria da construção
alargaram-se aos recursos de alto mar. Os impactos potenciais de tais desenvolvimentos em
alto mar podem incluir impactos em processos
de sedimentos costeiros, zonas de reprodução
de arenque, rotas migratórias de peixes, aves e
cetáceos migratórios. As instalações em alto mar
encontram-se em risco pelas alterações dos processos costeiros, inundações e subida do nível
do mar e episódios de tempestade.
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Galiza (Espanha)
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2 gestão de riscos costeiros
As decisões que afectam e são influenciadas
pelos riscos costeiros e a zona costeira são
tomadas a nível internacional, europeu, nacional, regional e local. Predominantemente, a
grande parte da tomada de decisão está relacionada com a avaliação do desenvolvimento
(quer existente ou proposto). Em geral, os
princípios e regulamentações são interpretados e promulgados de nível internacional
a local. A avaliação da gestão é cada vez mais
aplicada ao sector do desenvolvimento. A boa
gestão tem oito características principais: deve
ser participativa, orientada para o consenso,

responsável, transparente, receptiva, eficaz e
eficiente, equitativa e inclusiva e cumprir as
leis em vigor. No caso de riscos costeiros, a gestão deve ser prudente e incluir a consideração
dos riscos identificados. Onde a legislação for
relevante para a consideração de risco costeiro,
o ícone indica o risco relevante que a implementação de legislações deve considerar ou
pode facultar informação ao responsável costeiro relativamente a esse risco.
As Directivas internacionais e da UE são implementadas pela transposição para a legislação e
governo nacionais de muitas das actividades

e planeamento na zona costeira. A DirectivaQuadro no domínio da Água e as Directivas de
Ordenamento do Espaço Marítimo referemse ambas a uma revisão da legislação costeira
e uma racionalização do processo para uma
gestão efectiva. Estes processos encontramse ainda em progresso e, como resultado, em
muitos países europeus a gestão costeira está
num período de mudança. A secção seguinte
revê a situação actual da gestão de riscos costeiros e onde, e a que nível, o risco costeiro é
considerado no planeamento e na tomada de
decisão.

Gestão internacional
Desde há muito que os oceanos estão sujeitos à
doutrina da liberdade-dos-mares - um princípio
instituído no século XVII que limitava essencialmente os direitos e jurisdições nacionais pelos
oceanos a uma estreita faixa de mar que rodeava
a linha da costa da nação. A parte restante dos
mares era proclamada como sendo livre para todos e não pertencente a ninguém. Tendo esta si-

tuação prevalecido até ao século XX, em meados
do século existiu uma crescente pressão para
alargar as reclamações nacionais sobre novos
recursos descobertos em mar alto. As tradicionais 3 milhas náuticas (de “interdição de disparar” estabelecidas no século XVIII) e as 12 milhas
náuticas eram consideradas insuficientes. Como
a pressão da identificação de poluição trans-

fronteiriça (derrame de petróleo) e o conflito de
direito de pesca aumentaram, reconheceu-se
que as leis internacionais do mar precisavam
de ser implementadas através de convenções
internacionais sobre aspectos das indústrias e
normas marítimas.

> UNCLOS (Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar) – Direito do Mar
No seguimento da extensão numa série de
países do limite de 3 milhas (4,83 quilómetros)
para o limite de 12 milhas (19,31 quilómetros),
em 1945, os EUA, sob intensa pressão interna
após a descoberta de recursos de petróleo e gás
em mar alto, alargaram o seu limite de soberania para a plataforma continental. Como consequência, em 1956 as NU convocaram a primeira
Conferência sobre o Direito do Mar, onde foi

aprovada uma série de tratados sobre os direitos
em águas internacionais mas não se chegou a
acordo sobre os limites territoriais.
Em 1970, as NU adoptaram uma resolução
dos princípios de gestão do fundo marinho
e dos oceanos, e em 1973, deu-se início a uma
conferência para determinar a implementação
equitativa de regimes marítimos – a (terceira)
Convenção das NU sobre o Direito do Mar

(UNCLOS) definiu os limites territoriais (12 milhas náuticas) e as Zonas Económicas Exclusivas
onde a gestão marítima é determinada. Desde
essa data, aconteceram 12 sessões para aperfeiçoar esta gestão. A UNCLOS protege uma série
de direitos incluindo o direito de acesso e trânsito e o direito de colocar cabos para telecomunicações.
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> Ramsar
A Convenção RAMSAR sobre as Zonas
Húmidas de Importância Internacional
ajuda na promoção do uso prudente e
sustentável de recursos de zonas húmidas. A Convenção entrou em vigor em
Março de 1985 e enumera as zonas húmidas de boa qualidade que são características da sua região. A grande parte dos lo-

cais RAMSAR são legalmente protegidos
como Zonas Especiais de Conservação
(ZECs) e / ou Zonas de Protecção Especial (ZPEs) ou designações locais.
Esta protecção da UE e nacional de locais
RAMSAR fornece ferramentas adequadas
para a avaliação e gestão destes locais.
Em relação aos riscos costeiros, esta

convenção e designação incluem a protecção de ecologia apoiada por processos
costeiros e impõem a manutenção de
importantes zonas húmidas para finalidades ecológicas, protegendo áreas de
protecção costeira nacional.

> Ospar

A Convenção para a Protecção do Meio Marítimo do Atlântico Nordeste ou Convenção
OSPAR é o actual instrumento legislativo que
regula a cooperação internacional em protecção
ambiental no Atlântico Nordeste. Combina e
actualiza a Convenção de Oslo de 1972 sobre o
lançamento de resíduos ao mar e a Convenção

de Paris de 1974 sobre fontes terrestres de poluição marítima. O trabalho efectuado ao abrigo da
convenção é gerido pela Comissão OSPAR, que
é constituída por representantes dos Governos
das quinze nações signatárias e por representantes da Comissão Europeia, que representam
a Comunidade Europeia.
A convenção OSPAR foi actualizada uma série de
vezes com alterações e mudanças de limites, no entanto, cobre
essencialmente a poluição
do meio marítimo a partir de
bases terrestres, o lançamento

de resíduos ao mar ou incineração e de fontes
de alto mar e actividades.
Através da Comissão OSPAR, foi possível a avaliação combinada e padronizada dos mares
europeus, assim como a promoção de pesquisa e avaliação de colaboração. Em especial,
os limites de qualidade da água e da qualidade
dos sedimentos, assim como a orientação da
avaliação do material lançado ao mar, foram
implementados pela Europa e formaram a base
dos relatórios nacionais do Estado do Mar e os
programas de monitorização nacional.

Assim como os Grupos de Trabalho e Comités da OSPAR, a abordagem padronizada aos relatórios
significa que os relatórios da comissão OSPAR sobre a Qualidade
dos Mares contribuíram para
cada país signatário. Adicionalmente, existe uma série de Áreas
Marinhas Protegidas (AMP) que,
embora não estatutárias, em muitas regiões administrativas são
reportadas em termos de estatuto.
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> Convenção UNECE sobre Avaliação do Impacto Ambiental
O Protocolo sobre Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE) completa a Convenção
da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) sobre Avaliação de Impacto Ambiental (EIA) num
Contexto Transfronteiriço. Foi adoptado
e assinado em Kiev em 2003 e entrou em
vigor a 11 de Julho de 2010. Estipula que
as suas partes avaliem as consequências ambientais dos seus projectos de
planos ou programas oficiais. O Protocolo aborda também políticas e legislação, embora a aplicação do AAE a estas

não seja obrigatória, e aplica os princípios além daqueles que transpuseram a
Directiva da UE. Não obstante ser negociado no âmbito da UNECE, o Protocolo
é aberto a todos os Estados Membros das
NU. A aplicação do Protocolo está a ser
apoiada por um uma série de medidas
que incluem um Manual de Recursos e
a Iniciativa de Belgrado sobre AAE (iniciou-se ao abrigo do processo da UNECE
“Ambiente para a Europa”).
O Protocolo faculta extensa participação
pública na tomada de decisão gover-

namental em numerosos sectores de
desenvolvimento. O público tem não só
o direito de estar informado sobre planos
e programas, mas também o direito de
comentar, de os seus comentários serem
tomados em consideração e de ser informado sobre a decisão final e porque é
que foi tomada. Para além de considerar
os típicos efeitos ambientais sobre planos e programas, o Protocolo coloca uma
ênfase especial na consideração da saúde
humana.

> Designações UNESCO
A Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) é uma agência especializada
das Nações Unidas. Entre a missão da
organização encontra-se a designação de locais de significado cultural e
científico, que inclui a Rede Internacional de Geoparques ou locais de interesse
geológico, ‘Reservas da Biosfera’, que são
locais de desenvolvimento sustentável e

biodiversidade, promovendo especialmente abordagens inovadoras, locais de
gestão de recursos de água que são locais
reconhecidos pelo Programa Hidrológico
Internacional de utilização e gestão de
água sustentáveis e o Património Mundial de especial importância cultural ou
física.
Muitos desses locais são costeiros e são
internacionalmente reconhecidos para

protecção. Os locais permanecem sob a
alçada do território legal do estado onde
o local se encontra e estão sujeitos à gestão local e frequentemente à protecção;
a UNESCO considera de interesse da comunidade internacional preservar cada
local.
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Gestão europeia
As principais leis da União Europeia apresentam-se em três formas: regulamentações, directivas e decisões. As regulamentações tornam-se
lei em todos os estados-membros no momento
em que entram em vigor, sem a necessidade de
quaisquer medidas de implementação, e automaticamente derrogam as disposições internas

> A Directiva “Inundações”
A Directiva relativa à avaliação e
gestão dos riscos de inundação
entrou em vigor a 26 de Novembro de 2007. Esta Directiva requer
agora que os Estados-Membros
avaliem se todos os cursos de água e linhas de
costa estão em risco de inundação, referenciem
em mapa a extensão da inundação e os bens e
vidas humanas em risco nessas áreas e tomem
as medidas adequadas e coordenadas para
reduzir este risco de inundação. Esta Directiva
reforça também os direitos do público a aceder
a esta informação e ter uma palavra no processo
de planeamento.

divergentes. As directivas requerem que um estado-membro atinja um determinado resultado
deixando-o, no entanto, com margem de manobra sobre a forma como atingir o resultado. Os
detalhes sobre como elas são implementadas
são deixados à consideração dos estados-membros. Quando o tempo limite para implementar

as directivas é ultrapassado, elas podem ter, sob
certas condições, efeito directo na lei nacional
contra os estados-membros. As directivas são a
forma mais comum de implementação de gestão relevante para a zona costeira e para a tomada de decisão.

(2007/60/CE)

A Directiva Inundações visa
reduzir e gerir os riscos que as
inundações colocam à saúde
humana, ao ambiente, à herança
cultural e à actividade económica. A Directiva requer que os Estados-Membros
efectuem primeiramente uma Avaliação de Risco
de Inundação Preliminar em 2011 e identifiquem
também as bacias hidrográficas e áreas costeiras
associadas em risco de inundação. É necessário
que os Estados-Membros elaborem Mapas de
Risco de Inundações para essas zonas em 2013 e
estabeleçam Planos de Gestão de Risco de Inundação para se focarem na prevenção, protecção e
preparação em 2015. Pretende-se a integração com

o segundo PGBH (Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas) em 2015. A Directiva aplica-se a águas
interiores assim como a águas costeiras ao longo
de todo o território da UE e para todas as formas
de inundação.
A Directiva Inundações introduz três categorias no
Artigo 6.3 para as finalidades de mapeamento de
inundações:
• inundações de probabilidade reduzida, ou
cenários de episódios extremos;
• inundações de probabilidade média (periodicidade provável > 100 anos); e
• inundações de probabilidade elevada, onde
adequado.

A Directiva Inundações e Riscos Costeiros
As medidas projectadas para minorar as inundações ou facultar protecção para inundações podem ter um impacto significativo nas áreas
costeiras. É considerado que quaisquer planos de gestão de risco de
inundações serão sujeitos à avaliação AAE e AIA dos potenciais efeitos
ambientais e cumulativos significantes, e por isso consideram adequadamente o potencial para deterioração ecológica associada a alterações aos processos costeiros.
A Directiva estabelece que as Avaliações Preliminares dos Risco de
Inundações (APRI) devem estar concluídas (desde 2011) e estas podem
ser utilizadas para fornecer uma avaliação inicial de potencial risco de
inundação e identificar propostas, desenvolvimentos ou planos onde
possa ser necessária avaliação adicional.
Pode ser necessário um planeamento de inundações integrado no futuro devido à complexidade dos assuntos envolvidos. Adicionalmente,
as possíveis interacções cumulativas de programas de vizinhança
sobre processos costeiros são também consideradas pela identificação
de efeitos transfronteiriços (tanto locais como nacionais).
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Para além disso, a Directiva requer que a Avaliação Preliminar dos Riscos de Inundações (APRI) esteja concluída em 2013. Estas avaliações
dos Planos de Desenvolvimento e outros Planos Regionais ou Municipais ou Urbanos (que incluiriam o desenvolvimento, a manutenção ou
actualização de quaisquer defesas costeiras, realinhamentos geridos
planeados, alterações em designações, etc.) vão avaliar os processos
costeiros relacionados com inundações. Trata-se de um importante
recurso e avaliação relativamente ao planeamento costeiro e ao risco
de inundação costeira.
A necessidade de estes planos serem acompanhados por uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e de a probabilidade de quaisquer
desenvolvimentos propostos necessitarem de uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), significa que os processos costeiros e, consequentemente, os riscos devem ser considerados como parte deste
processo – no entanto, os riscos costeiros (além das inundações) não
estão directamente identificados em nenhum destes artigos legislativos.

> Directiva-Quadro da Água
O objectivo fundamental da Directiva-Quadro
da Água (DQA) é manter o excelente estado
ecológico (EEE) das águas onde ele exista, prevenir qualquer deterioração no estado ecológico existente das águas e atingir pelo menos
o estado ecológico ‘bom’ (BEE) para todas as
águas em 2015.
O Anexo V da Directiva descreve os elementos
de qualidade que têm de ser utilizados para
a classificação do estado/potencial ecológico
para todas as categorias de água de superfície e
subdivide estes elementos de qualidade nos três
grupos seguintes:
1. Elementos biológicos.
2. Elementos hidro-morfológicos que
apoiam os elementos biológicos.

(2000/60/CE)

3. Elementos químicos e
físico-químicos que apoiam
os elementos biológicos.
O Artigo 4.º (7) da DQA estabelece
as condições sob as quais um Estado-Membro
não estará a violar a Directiva quando, inter alia,
a falha na concretização do GES/GEP ou na prevenção da deterioração do estado de uma massa
de água for o resultado de “novas modificações
às características físicas de uma massa de água”
ou quando a falha para prevenir a deterioração
entre o estado excelente e bom for o resultado de
“novas actividades de desenvolvimento humano
sustentáveis”.

mais importantes, etc.), há algumas excepções
aos requisitos, no entanto, estas massas de água
conhecidas como ‘Massas de Água Grandemente
Modificadas’ continuam a ter de se empenhar
para implementar os elementos biológicos e
químicos da DQA e obter BEE, quando possível.
A Directiva-Quadro da Água é implementada
pela delineação de massas de água baseadas
em bacias de captação para sistemas aquáticos,
e como águas de transição e costeiras no meio
marítimo. As águas marítimas são delineadas
com referência a processos físicos mas são limitadas por fronteiras administrativas.

Nos casos onde massas de água tenham um
extensivo desenvolvimento existente (portos
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Directiva-Quadro da Água e o Risco Costeiro
A DQA considera uma abordagem de gestão de ‘fonte para o mar’ para rios e estuários, identificando fontes e a gestão da qualidade da água, biologia,
áreas classificadas e morfologia dos rios.
O Anexo V da Directiva define ainda os elementos de qualidade hidro-morfológica para massas de água de transição e costeiras:

Anexo V 1.1.3 Águas de Transição

Anexo V 1.1.4 Águas Costeiras

Regime de Maré

Regime de Maré

•
•

Fluxo de água doce
Exposição a ondas

Condição Morfológica

•
•
•

Variação de profundidade
Quantidade, estrutura e substrato do fundo marinho
Estrutura da zona de variação de marés

A Directiva reconhece então a preservação dos sistemas costeiros naturais. A Directiva apenas identifica a influência antropogénica nesta área.
Não considera processos costeiros ou processos naturais, mas considera
a massa de água como uma unidade de gestão, à qual é frequentemente
atribuída uma capacidade máxima para modificações. Em muitas das ferramentas desenvolvidas para a DQA, é avaliado principalmente por área e
impacto na massa de água como uma unidade, sem avaliação localizada
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•
•

Direcção das correntes que dominam
Exposição a ondas

Condição Morfológica

•
•
•

Variação de profundidade
Estrutura e substrato do fundo marinho
Estrutura da zona de variação de marés

ao nível da Gestão de Bacias Hidrográficas. Qualquer actividade antropogénica que afecte potencialmente o elemento de qualidade ecológica do
habitat costeiro tais como sapais, sistemas de dunas, etc., é avaliado por
risco sob as avaliações da DQA dessa massa de água e a Directiva destaca
especificamente locais Natura 2000 dependentes de água no âmbito das
suas medidas.

> 2.2.3 Directiva sobre Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)
A Directiva AAE assegura que as consequências
ambientais de certos planos e programas são
identificadas e avaliadas durante a sua preparação e antes da sua adopção.

•

A AAE assegura que as entidades públicas
e outras relevantes têm uma oportunidade
de participar no processo de planeamento
(de acordo com a Directiva de Participação Pública (2003/35/CE)). A Directiva AAE
também inclui requisitos para relatórios
ambientais, avaliação a uma escala mais
abrangente e os efeitos cumulativos, e requisitos de monitorização e avaliação adequada. Os planos e programas são planos
ou programas locais ou governamentais,
implementando uma política governamental local ou nacional. A Directiva AAE aplica-se apenas a planos e programas, não se
aplica a políticas, embora seja provável que
as políticas no âmbito dos planos sejam
avaliadas e a AAE possa ser aplicada a políticas se necessário, e certamente no RU, é
o caso.

A estrutura da AAE (sob a Directiva) é baseada
nas seguintes fases:

•
•
•
•
•
•
•

“Avaliação”, investigação sobre se o plano
ou programa se enquadra na legislação
AAE,

(2001/42/CE)

A Directiva UE também inclui outros impactos
para além do ambiental, tais como bens materiais e locais arqueológicos. Na maioria dos estados europeus ocidentais, isto foi ainda mais alargado para incluir aspectos económicos e sociais
de sustentabilidade.

A AAE deve assegurar que os planos e programas
têm em consideração os efeitos ambientais que
causam. Se esses efeitos ambientais fazem parte
da tomada de decisão global são denominados
como Avaliação de Impacto Estratégico.

AAE e o Risco Costeiro
A orientação AAE identifica uma série de tópicos no âmbito dos quais a avaliação estratégica
deve ser conduzida. Estes incluem directamente a avaliação do ambiente de base de referência, incluindo a avaliação de:

Biodiversidade

Saúde
Humana

Fauna e Flora

Solo
incluindo
Geologia

População

Água incluindo
qualidade

Ar incluindo
qualidade

“Delimitação”, definição dos limites da
investigação, avaliação e pressupostos necessários,
“Documentação do estado do ambiente”,
na prática uma linha de base sobre a qual
devem assentar os julgamentos,
“Determinação dos impactos ambientais
prováveis (não marginais)», geralmente no
que se refere à Direcção de Mudança mais
do que a figuras firmes,
Informação e consulta ao público,
Influência da “Tomada de decisão” baseada
na avaliação, e
Monitorização dos efeitos de planos e programas após a sua implementação.

Factores climáticos incluindo
alterações climáticas

Bens materiais

Herança cultura,
e Paisagem

Os factores de risco principais identificados na região ANCORIM: a qualidade da água, as alterações climáticas e a subida do nível do mar devem por isso ser incluídos no âmbito das AAE.
De particular importância são as considerações cumulativas que a AAE tem de levar em consideração de outros planos e programas relevantes. As AAE são necessárias para os Planos de
Gestão requeridos sob as outras Directivas relevantes, assim como planos de desenvolvimento
nacional, regional e local.
Os processos costeiros e, portanto, a erosão têm de ser considerados no âmbito da geologia.
No entanto, a identificação destes é apenas provável onde existam medidas ou questões existentes. Os habitats de defesa costeira natural, tais como dunas e zonas húmidas, devem ser
identificados na biodiversidade.
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> Directiva de Avaliação de Impacto Ambiental
(85/337/CEE conforme alteração em 97/11/CE e 2003/35/CE)

A Directiva especifica quais os
projectos que requerem uma
Declaração de Impacto Ambiental (DIA) ou Relatório de Avaliação de Impacto ambiental
nos Anexos I e II da Directiva. São fornecidos
limiares obrigatórios apenas para projectos do
Anexo I. No entanto, na transposição do Anexo
II, a Irlanda especificou limiares para estes projectos no âmbito das regulações. Os projectos
são desenvolvimentos específicos, aplicações
de planeamento ou licenciamento. Os requisitos para o conteúdo de um relatório de DIA ou
de AAE são sublinhados na legislação nacional
conforme implementado em cada país, assim
como os requisitos para desenvolvimento ‘sublimiar’.

O procedimento da AIA deve
assegurar que as consequências
ambientais dos projectos são
identificadas e avaliadas antes
de a autorização ser dada.
Muitos desenvolvimentos costeiros de grande escala requerem AIA, oferecendo
uma oportunidade para o risco costeiro e os impactos serem considerados no âmbito deste enquadramento. Para estes desenvolvimentos que
ficam abaixo dos limiares especificados, a legislação de planeamento nacional prevê a consideração de efeitos ambientais significativos e
a direcção potencial para a preparação de uma
AIA ou avaliação de impacto (desencadeado por
locais de conservação sensível e / ou apelos de
planeamento).
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AIA e o Risco Costeiro
Tal como com a AAE, a AIA terá de considerar quaisquer efeitos ambientais significativos de desenvolvimentos e actividades
propostas. Para assegurar a conformidade
com a DQA e a Directiva Inundações, deve
incluir uma avaliação da morfologia costeira. No presente, os riscos costeiros não
são especificamente requeridos para serem
examinados no âmbito do enquadramento
da AIA.
Uma breve revisão de relatórios de AIA
publicamente disponíveis e DIA ao longo
da linha costeira europeia ocidental confirmaram que os riscos costeiros são considerados em muitos desenvolvimentos da
costa onde é esperado um impacto. No
entanto, esta avaliação pode ir de revisões
baseadas em documentos até extensas
modelações estuarinas ou costeiras, e está
dependente das questões identificadas na
fase de delimitação e / ou consulta.

> A Directiva de Responsabilidade Ambiental
A Directiva é direccionada para a prevenção de
danos ambientais nos recursos de água, solo,
fauna, flora e habitats naturais de acordo com
o princípio do ‘país poluidor’. A Directiva introduz um esquema de responsabilidade que visa:

(2004/35/CE)

A Directiva de Responsabilidade Ambiental e o Risco Costeiro

• Responsabilizar operadores
cujas actividades tenham causado dano ambiental a remediá-lo
financeiramente; e
•

Responsabilizar
aqueles
cujas actividades tenham causado uma ameaça iminente de
dano ambiental por tomar acções
preventivas.

Ao abrigo da Directiva de Responsabilidade Ambiental (DRA),
‘dano ambiental’ inclui dano a
espécies protegidas e habitats naturais, danos na água e danos na
terra. De relevância potencial para ‘danos ambientais’ morfológicos, podem incluir-se danos:

•

•

Que tenham efeitos adversos significativos
em atingir ou manter o estatuto de conservação favorável de espécies e habitats naturais protegidos ao abrigo da legislação da
EU;
Que afectem de forma significativamente
adversa o estatuto ecológico e/ou o potencial ecológico de águas que se encontrem
na Directiva-Quadro da Água.

A DRA também inclui uma disposição opcional
para a extensão da protecção de habitats e espécies para além das listadas nas Directivas de Aves
e Habitats (Artigo 2(3)(c)).

Esta Directiva vai ajudar a apoiar a protecção
e restauração dos processos costeiros ou ambientes costeiros permitindo que sejam avaliados os efeitos nocivos específicos. Onde for
requerida a reparação para ‘dano ambiental’,
o responsável pela modificação física e/ou o
regulador que aprovou tal desenvolvimento
pode ser considerado responsável pelos custos da rectificação, reparação ou mitigação
da situação. Ao contrário das avaliações de
impacto, quaisquer acções (medidas de intervenção) necessárias são determinadas retrospectivamente, após o incidente ou o desenvolvimento terem acontecido, e financiadas com

base no princípio do poluidor pagador.
A avaliação dos efeitos nocivos relacionados
com os impactos costeiros e a identificação de
responsabilidades para este ‘dano ambiental’
vão requerer prova extensiva das condições de
linha de referência antes de quaisquer impactos e uma avaliação completa dos efeitos. De
nota especial é o facto de a autoridade responsável poder ser questionada e processada
ao abrigo da Directiva se os danos forem causados pela permissão da ocorrência de operações ou desenvolvimentos. Na falta de um
poluidor, o estado pode ser chamado a rectificar os impactos.
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> As Directivas Aves e Habitats
As Directivas Aves e Habitats requerem que
os Estados-Membros proporcionem a preservação, a protecção e a melhoria da qualidade
de habitats importantes, raros e ameaçados e
espécies específicas de plantas, aves e animais,
como contribuição para o objectivo geral de
desenvolvimento sustentável.
As medidas existentes incluem
a consideração dos locais protegidos nos planos de utilização
de terra locais e regionais (por
exemplo, planos de desenvolvimento regionais ou locais), avaliações especiais de impactos de
certas actividades do estado de
conservação de tipos de habitats
designados e espécies no local
(através do processo AIA).
O objectivo da Directiva Habitats é conservar
habitats naturais e fauna e flora selvagem na UE.
Para atingir esse fim, a Directiva requer o estabelecimento de uma rede de Zonas Especiais de
Conservação (ZEC). A Directiva Aves requer a
protecção de todas as aves selvagens e dos seus
habitats, e para cumprir isso, a Directiva requer
que as Zonas de Protecção Especial (ZPE) sejam
designadas como zonas húmidas que atraem
um grande número de aves migratórias assim
como as espécies de aves mencionadas. Estes locais de importância comunitária são conhecidos
colectivamente como rede Natura 2000.
A Directiva apela para que os objectivos de
conservação e planos de gestão sejam instituídos pela rede de locais Natura 2000 e que a
monitorização do estado seja efectuada.

(79/409/CEE e 92/43/CEE)

Directivas Habitats e Aves e os Riscos Costeiros

A Directiva requer uma avaliação de qualquer
desenvolvimento que possa ter impacto nas
proximidades dos locais Natura 2000. Isto deve
incluir uma avaliação de potenciais impactos
a quaisquer habitats costeiros designados (zonas húmidas, dunas, etc.) que se enquadrem
nos locais Natura 2000. Mais importante para
a avaliação de risco costeiro, as avaliações têm
de se referir especificamente a outros planos
e programas que podem contribuir cumulativamente para efeitos nestas áreas. Algumas
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jurisdições requerem que esta avaliação seja
também executada para os habitats do Anexo
1 que ocorrem fora das áreas designadas. A Directiva também requer a avaliação de espécies
do Anexo IV (Espécies Europeias Protegidas)
onde quer que ocorram.
Ambas as avaliações incluem análises de impacto cumulativo e devem identificar quaisquer potenciais processos costeiros de planos
ou desenvolvimentos propostos, embora apenas no que se refere aos locais Natura 2000.

> Directiva-Quadro Estratégia Marítima
A Directiva-Quadro Estratégia Marítima
(DQEM) visa atingir uma boa situação
ambiental das águas marítimas da UE em
2021 e proteger a base de recurso da qual
dependem as actividades económicas e sociais relacionadas com a marinha. Irá estabelecer ‘Regiões’ Marítimas Europeias com
base em critérios geográficos e ambientais
que serão avaliados e geridos pelas Estratégias Marítimas.
As Estratégias Marítimas, similares aos
Planos de Gestão de Bacias Hidrográficas
da Directiva-Quadro da Água, irão conter
uma avaliação detalhada do estado do
ambiente, uma definição de «boa situação
ambiental» a nível regional e o estabeleci-

(2008/56/CE)

mento de objectivos ambientais e programas de monitorização claros.
Os descritores qualitativos da Directiva Estratégica Marítima para determinar o Bom
Estado Ecológico (BEE) (Anexo I) das águas
marítimas são:

•
•
•
•
•
•

Descritor 1: Diversidade biológica
Descritor 2: Espécies não-nativas
Descritor 3: População de peixe / marisco comercial
Descritor 4: Elementos de redes de alimento marinho
Descritor 5: Eutrofização
Descritor 6: Integridade do fundo do
mar

•
•
•
•
•

Descritor 7: Alteração das condições
hidrográficas
Descritor 8: Contaminantes
Descritor 9: Contaminantes no peixe e
marisco para consumo humano
Descritor 10: Lixo marinho
Descritor 11: Introdução de energia,
incluindo ruído submarino.

A DQES também apela para o estabelecimento de Áreas Marítimas Protegidas ou
AMP, provavelmente para facultar protecção regulamentar para áreas já identificadas pelos critérios da OSPAR mas não
abrangidas actualmente pela Directiva
Habitats.

A Directiva Estratégia
Marítima e os Riscos Costeiros

A DQEM identifica claramente a qualidade
da água e a eutrofização, a integridade do
fundo do mar e as condições hidrodinâmicas como indicadores do Bom Estado
Ecológico (BEE). É provável que seja efectuada uma implementação similar e uma
avaliação da capacidade de transporte
para as áreas marítimas conforme implementado ao abrigo da DQA. Isto significa
que, enquanto a influência antropogénica
e o impacto vão ser avaliados e mitigados,
não haverá consideração dos riscos do
processo natural. A legislação visa a gestão
sustentável de actividades humanas com
áreas marítimas delineadas.
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> Outras Directivas Relevantes
Ligadas à DQA e à DQEM, existe uma série de Directivas ‘filhas’ relevantes para o risco costeiro, especialmente para a qualidade da água.
Cada uma é específica para uma área de gestão de água e são abaixo descritas em linhas gerais. Todas estas Directivas e regulamentos
visam a melhoria da qualidade da água e o controlo do uso de substâncias.

A Directiva de Águas Conquícolas
(2006/113/CE)
O objectivo da Directiva de Águas Conquícolas
é proteger ou melhorar as águas conquícolas
no sentido de apoiar a vida e o crescimento dos
mariscos. É destinada à protecção do habitat
aquático de bivalves e moluscos gastrópodes,
que incluem ostras, mexilhões, berbigão, vieiras
e amêijoas. A Directiva requer que os EstadosMembros indiquem as águas que precisam de
protecção no sentido de apoiar a vida e crescimento do marisco.
A Directiva fixa os requisitos físicos, químicos e
microbiológicos que as águas conquícolas desi-

gnadas devem cumprir ou esforçar-se para cumprir. A Directiva também prevê o estabelecimento de programas de redução de poluição para as
águas designadas. Estes planos de redução de
poluição facultam a gestão da qualidade da água
em áreas onde existe produção de aquicultura.

A Directiva de Águas Balneares
(76/160/CEE) e (2006/7/CE)
A Directiva de Águas Balneares visa assegurar
que a qualidade das águas balneares é mantida
e, quando necessário, melhorada, para que esteja em conformidade com os padrões especifica-

dos concebidos para proteger a saúde pública e
o ambiente. A nova Directiva de Águas Balneares
(2006/7/CE) entrou em vigor em Março de 2006.
O Esquema da Bandeira Azul é um esquema
voluntário para identificar a elevada qualidade
das águas balneares, administrado a nível europeu pela Fundação para a Educação Ambiental
na Europa (FEEE). Para receber uma bandeira
azul, um local balnear, para além de manter um
elevado padrão da qualidade da água, tem de
cumprir objectivos específicos no que se refere
à implementação de serviços e instalações de
segurança, gestão ambiental da área da praia e
educação ambiental.

A Directiva Água para
Consumo Humano
(80/778/CEE)
A Directiva pretende proteger a saúde humana
estabelecendo os requisitos de saúde e pureza
que têm de ser cumpridos pela água para consumo humano na CE (parâmetros microbiológicos
e químicos e relacionados com a radioactividade). Aplica-se a todas as águas destinadas a
consumo humano excepto as águas minerais
que são produtos medicinais.

Directiva de Acidentes Graves (Seveso)
(96/82/CE) conforme alteração (2003/105/CE)
A Directiva Seveso (II) em relação às Substâncias
Perigosas da DQA pretende prevenir acidentes
graves que envolvam substâncias perigosas (a
Directiva Seveso foi primeiramente ratificada
em 1982, assim baptizada por causa da cidade
italiana que sofreu a exposição a uma libertação
acidental de dioxina em 1976). Estabelece os
controlos e responsabilidades para a prevenção
de acidentes graves.
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A Directiva de Protecção de Plantas

A Directiva Lamas de Depuração

A Directiva Nitratos

(86/278/CEE)

(91/676/CEE)

(91/414/CEE)

A Directiva procura encorajar a utilização de
lamas de depuração na agricultura. As lamas
tratadas são definidas como tendo sofrido “tratamento biológico, químico ou de calor, armazenamento a longo prazo ou qualquer outro
processo apropriado de forma a reduzir significativamente a sua fermentação e os perigos
para a saúde resultantes do seu uso”. A Directiva
também requer que as lamas sejam tratadas de
forma a serem considerados os requisitos de nutrientes de plantas e que a qualidade do solo e da
água de superfície e subterrânea não diminua. A
Directiva especifica as regras para a amostragem
e análise de lamas e solos e as suas utilizações.

O objectivo da Directiva (91/676/CEE) é a protecção das águas contra a poluição por nitratos
provenientes de fontes agrícolas e a redução da
poluição causada ou induzida por nitratos provenientes de fontes agrícolas.

Os produtos fitofarmacêuticos no mercado estabelecem regras e procedimentos para aprovação
das substâncias activas ao nível da UE e para
autorização ao nível do Estado-Membro de produtos fitofarmacêuticos (PFF) que contêm estas
substâncias. Os resíduos de pesticidas na comida são regulados pela Regulamentação (CE) Nº
396/2005. A legislação cobre o estabelecimento,
a monitorização e o controlo de resíduos de pesticidas em produtos de origem vegetal e animal
que possam surgir pelo seu uso em fitofarmacêuticos. Tanto a Directiva 91/414 sobre a colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos como a Regulamentação 396/2005 sobre
resíduos de pesticidas em géneros alimentícios
e comida para animais visam um elevado nível
de protecção da saúde humana e do ambiente.

A Directiva de Tratamento de Águas
Residuais Urbanas
(91/271/CEE)
O objectivo da Directiva é proteger o ambiente
de efeitos adversos das descargas de águas residuais urbanas e descargas de certos sectores
industriais (ver o Anexo III da Directiva) e diz
respeito à recolha, tratamento e descarga de:

•
•
•

Águas residuais domésticas,
Mistura de água residual, e
Água residual de certos sectores industriais
(ver Anexo III da Directiva).

A Directiva de Tratamento de Águas Residuais
Urbanas (91/271/CEE) em todos os EstadosMembros está a aumentar as quantidades de
lamas de depuração que requerem a sua eliminação (ver Directiva de Lamas de Depuração).

A Directiva de Controlo
Integrado de Poluição
(96/61/CE)
A Directiva requer que as actividades industriais
e agrícolas com um elevado potencial de poluição tenham uma licença. Esta licença só pode
ser emitida se forem cumpridas certas condições ambientais, para que as próprias empresas
tenham responsabilidades na prevenção e redução de qualquer poluição que possam causar.
A prevenção e controlo integrados de poluição
dizem respeito a actividades industriais e agrícolas novas ou existentes com um elevado potencial de poluição, conforme definido no Anexo I
da Directiva (indústrias energéticas, produção e
processamento de metais, indústria de minerais,
indústria química, gestão de resíduos, pecuária,
etc.). Visa fornecer um controlo da emissão integrada (ar, água, resíduos, etc.) para emissões
industriais e requisitos de permissão.

Outras Regulações e Directivas relacionadas com a Saúde Humana
Em complemento com a Regulamentação (CE) Nº
396/2005, existe uma série de regulamentações
relacionadas com os contaminantes na comida.
Estas são relevantes pois são motivo de preocupação para as indústrias pesqueiras e de aquicultura e informam frequentemente os programas
de monitorização para a qualidade da água. A
Regulamentação (CEE) Nº 315/93 estabelece procedimentos comunitários para contaminantes
em géneros alimentícios e os níveis máximos para
certos contaminantes em géneros alimentícios
são definidos pela Regulamentação da Comissão
(CE) Nº 1881/2006.
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> Outras Políticas e Estratégias da UE
Estratégia Marítima Integrada
O objectivo principal de uma política marítima
integrada para a UE é maximizar a utilização
sustentável dos oceanos e mares enquanto possibilita o crescimento da economia marítima
e das regiões costeiras e o segundo objectivo é
a construção de uma base de conhecimento
e inovação para a política marítima. A ciência
marinha, a tecnologia e a pesquisa possibilitam
a análise dos efeitos da actividade humana em
sistemas marinhos e propõem soluções para
minimizar a degradação ambiental e os efeitos
nas alterações climáticas. Com base no desenvolvimento de uma Política Marítima Integrada
Europeia, a UE distribuiu a DQA e a DQEM,
que fazem parte de um Pacote Marítimo da UE
que inclui a Directiva de Estratégia Marítima –
COM(2005)505, Comunicação – COM(2005)504
e Avaliação de Impacto - SEC(2005)1290. A UE
está a implementar esta estratégia pela implementação do Planeamento de Zona Costeira Integrado, a Gestão Integrada das Zonas Costeiras
e as fontes de dados e informações relacionadas
para informar a gestão marinha. Isto é associado
à rede europeia para a vigilância marítima para
assegurar o uso seguro do mar e a segurança das
fronteiras marítimas da UE.

e futuras.
Em Novembro de 2008, a Comissão Europeia
adoptou um roteiro para o planeamento especial marítimo com o título ‘Alcançar Princípios
Comuns na UE’. O roteiro identifica 10 princípios primordiais para o planeamento especial
marítimo, todos firmemente baseados na abordagem do ecossistema. Desde essa altura, a Comissão Europeia encorajou a implementação do
planeamento especial marítimo a nível nacional
e europeu e levou a cabo pesquisa para uma
abordagem comum para o PEM na UE. A adopção da Directiva-Quadro de Estratégia Marítima
é o movimento mais significativo a esta abordagem até ao momento.
A estratégia é concebida para adoptar uma abordagem de ecossistema marítimo para considerar as águas marítimas europeias como um todo
não obstante as fronteiras administrativas, mas
definidas pelos processos e sistemas biológicos
no seu âmbito e gerir os impactos cumulativos
das actividades humanas em conformidade de
forma sustentável.

Esta estratégia influenciou a legislação recente e
também as ferramentas de apoio e o desenvolvimento de pesquisa na Europa, por exemplo:

•

EMMA (Monitorização e Avaliação Marítima Europeia): Objectivo A.4.1 do roteiro
“Convergência de métodos de avaliação
e apresentação da situação de biodiversidade”.

•

EMODNET uma rede completa, integrada
e inter-operável da UE, que liga Sensores
e Plataformas, Inquéritos, Sistemas de Comunicação, Gestão de dados e Ferramentas
de Informação.

•

EUrosion uma avaliação europeia das
pressões e questões da erosão com estudos
de caso e avaliação de boas práticas.

Planeamento Espacial Marítimo
As Estratégias Marítimas da UE aplicam uma
abordagem baseada no ecossistema para a gestão de actividades humanas designadas para
assegurar que a pressão colectiva de tais actividades é mantida dentro de níveis compatíveis
com a realização de um bom estado ecológico
e que a capacidade dos ecossistemas marítimos para responderem a alterações induzidas
por mão humana não está comprometida, ao
mesmo tempo que permite o uso sustentável de
bens e serviços marítimos por gerações actuais

Carnota, Galiza (Espanha)
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Gestão Integrada das
Zonas Costeiras na Europa
(2002/413/CE)
Em 2000, a UE anunciou uma Estratégia Europeia para a Gestão Integrada das Zonas Costeiras (GIZC), que foi anunciada em Setembro
de 2000 (CE, 2000) e implementada em 2002*. De
acordo com a revisão da UE da Gestão das Zona
Costeiras em 2004, a UE faculta mais informação
sobre a política da GIZC. Foi estabelecido um
grupo de especialistas para a implementação da
GIZC e monitorização dos indicadores de GIZC
pela Europa.
Como parte da revisão, foi solicitado aos esta-

dos-membros que reportassem
a implementação da GIZC em
2010. No geral, enquanto as
partes interessadas e os grupos
de actores foram estabelecidos
em muitas regiões, a implementação foi limitada apenas a um
número de esquemas piloto.
No seguimento da adopção do
Protocolo sobre a Gestão Integrada das Zonas Costeiras no Mediterrâneo para a Convenção para a
Protecção do Ambiente Marítimo
e a Região Costeira do Mediterrâneo, que entrou em vigor em 24

de Março de 2011, foi emitido um documento
político de GIZC para consulta (Julho de 2011). A
CE considerou a tentativa de preparar legislação
relacionada com a implementação da GIZC no
futuro.
Esta acção e as recomendações incluem a implementação das recomendações do projecto
EUrosion (2004).

* União Europeia (UE), 2002. Recomendações do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à implementação da Gestão Integrada das Zonas Costeiras na
Europa (2002/413/CE).

Gestão nacional dos riscos costeiros
Esta secção revê e compara de forma breve a gestão e práticas nacionais, regionais e locais para a
integração dos riscos costeiros na tomada de decisões de cada país e respectivas jurisdições.
A gestão costeira e a Gestão Integrada das Zonas
Costeiras (GIZC) são princípios de orientação
introduzidos a nível da UE. A sua aplicação varia
com base no país e região. Cada país elaborou
uma política nacional para a GIZC e existem

várias revisões a nível nacional e regional dentro
de cada jurisdição. Estas políticas são descritas a
seguir. No entanto, este manual concentra-se nas
práticas relativas à consideração dos riscos costeiros no planeamento e tomada de decisões.
Ao longo da história, os cidadãos e os seus governos têm lutado contra os desafios apresentados
pelo risco de erosão e inundações costeiras. Os
métodos diferem consoante o tempo e o espaço,

desde a construção de habitações em locais elevados, drenagem de terras, medidas de engenharia
simples ou complexas para zonamento e política
de planeamento, planos de evacuação ou combinações destas medidas. Os objectivos destes
métodos não são estáticos e muitas vezes foram
feitas concessões entre a economia, a segurança
alimentar e o ambiente.

hada essencialmente entre o governo central e
os governos das regiões autónomas. Trata-se de
uma divisão relativamente complexa das várias
responsabilidades costeiras entre as administrações nacional, regional e local e constitui uma
das principais dificuldades para a implementação de um sistema coerente de gestão do litoral.
Como tal, o desenvolvimento de uma estratégia
de GIZC eficaz depende da cooperação e coordenação entre as várias administrações e da
colaboração com o sector privado.

midade com os princípios de boa gestão das
zonas costeiras e identificação e redução dos
riscos. Têm sido propostas iniciativas, medidas
e actividades convincentes, que têm em conta
a estrutura governamental altamente descentralizada de Espanha e a necessidade de novos
instrumentos de governação a vários níveis em
relação à gestão do litoral. Apesar de não existir
uma estrutura uniforme para as várias regiões
autónomas, o governo espanhol elaborou linhas
de orientação para o desenvolvimento de planos
regionais de gestão costeira (Direcção Geral da
Sustentabilidade da Região Costeira e Marítima,
Ministério do Meio Ambiente, Rural e Marítimo,
2009).

> Espanha
Espanha tem uma linha de costa de aproximadamente 7.883 km, caracterizada por condições físicas, climáticas e ecológicas altamente
variáveis. A pressão humana sobre a costa tem
vindo a aumentar nas últimas décadas com a
intensificação de usos como o turismo, agricultura, indústria, transportes, pesca, aquicultura,
etc.
As áreas costeiras espanholas são reguladas
pela Lei do Litoral n.º 22/1988 de 23 de Julho
(BOE 19/07/1988), que inclui as recomendações
europeias para a protecção das zonas costeiras.
Esta lei atribui a responsabilidade pela gestão
da costa à administração pública, que é partil-

A estratégia de gestão da costa nacional espanhola tem vindo a ser desenvolvida com base em
objectivos estratégicos específicos, em confor-
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> França
Os territórios costeiros da França continental
constituem um dos melhores exemplos de território em risco, onde as crescentes concentrações
de pessoas e actividades económicas se localizam
essencialmente na orla costeira, sujeita ao recuo
da linha da costa e a inundações. A previsão de
subida do nível do mar em consequência das
alterações climáticas aumenta o risco de exposição destes territórios a perigos naturais. A gestão da zona litoral tem sido feita principalmente
através do controlo dos perigos, coordenado pelo
governo nacional, que estabeleceu práticas de
defesa da costa.
No início dos anos 80, as políticas de prevenção
dos riscos naturais orientavam-se sobretudo
para a gestão das consequências das catástrofes

naturais, com a criação de um seguro CatNat para
indemnização das vítimas. No âmbito da filosofia
emergente da GIZC, no final dos anos 90 o governo
francês encorajou o desenvolvimento de políticas
de prevenção dos riscos naturais, estabelecendo
Planos de Prevenção de Riscos Naturais (PPRN).
Estes PPRN constituíram uma nova abordagem à
gestão da linha da costa, que favorecia o controlo
do desenvolvimento das comunidades costeiras.
Em 2008, os PPRN tinham sido aprovados em 270
comunidades costeiras e eram necessários em
149.
O governo nacional, as instituições públicas e as
autoridades locais e territoriais desenvolveram
em conjunto políticas de gestão de risco que
envolvem a implementação local ou regional das

orientações estratégicas da gestão da linha costeira, respeitando os princípios gerais definidos pelo
governo nacional. O desenvolvimento de políticas
de prevenção dos riscos costeiros é reforçado pela
Carta do Meio Ambiente de Grenelle. Estas políticas são financiadas principalmente pelo Fundo
Barnier para prevenção dos grandes riscos naturais, que por sua vez é financiado por uma contribuição obrigatória com base nos prémios de seguro CatNat. Este tipo de financiamento levanta
a questão da relação entre as estratégias de prevenção de riscos e a gestão das catástrofes naturais (UNEP MAP PAP RAC e Deboudt, P. (2010)*).
A Lei do Litoral de 1986 estabelece os princípios
para o desenvolvimento das zonas costeiras Assinala a importância da coordenação entre o estado
e os organismos públicos. Esta lei deu origem aos
princípios de gestão das zonas costeiras. Estabelece quatro objectivos: investigação e inovação
dos recursos e características das linhas de costa,

•
•
•

protecção dos equilíbrios biológicos e ecológicos, combate à erosão, preservação dos
locais e paisagens do património cultural,
preservação e desenvolvimento de actividades económicas associadas à água (pesca,
cultura marinha, actividades navais e portuárias), e
manutenção ou desenvolvimento de actividades agrícolas, florestais, industriais, artesanais e turísticas na zona costeira.

Esta lei aplica-se a todas as regulamentações relativas ao planeamento e urbanismo, tendo em
conta as características das linhas da costa. Em simultâneo, o estado aplica Directivas para o Ordenamento Territorial (DOT). Trata-se de documentos de planeamento estratégico urbano a longo
prazo aos quais os documentos de planeamento
local devem obedecer. As DOT abrangem apenas
áreas estratégicas. Entre as sete DOT em vigor,
quatro referem-se a áreas costeiras (o estuário
do Loire, o estuário do Sena, os Alpes Marítimos
e Bouches du Rhone). A posição fundamental do
Estado em relação ao planeamento e equilíbrio
entre o desenvolvimento, a protecção e os melho* Deboudt, P. (2010), “Towards coastal risk management
in France”, Ocean & Coastal Management; 27 de Abril
de 2010.
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ramentos é especificada nas DOT. Os documentos
das DOT são elaborados em conjunto com organismos públicos e conciliam o ordenamento territorial, os grandes projectos de infra-estruturas e
a preservação das áreas costeiras. Isto reforça as
políticas de gestão das zonas costeiras, apesar de o
conteúdo destes documentos ser dominado pelas
questões territoriais. Estes documentos especificam os métodos de aplicação da Lei do Litoral de
acordo com as características geográficas locais.
O Esquema de Desenvolvimento Marítimo (EDM)
também pode ser posto em prática pelos serviços estatais. O EDM tem como objectivo uma
melhor integração e desenvolvimento das linhas
costeiras sob a perspectiva do desenvolvimento
sustentável. Este documento de planeamento determina a utilização geral das diferentes zonas. O
EDM trata das áreas de planeamento que constituem uma unidade geográfica e que apresentam
um conflito ou complementaridade de interesses
em relação à protecção, exploração e desenvolvimento da linha da costa. A área da linha da costa
pode incluir um estuário, uma lagoa, zonas húmidas ou áreas junto à costa, portos, etc., no entanto,
estas devem ser consideradas como uma entidade
geográfica e área marinha ou massa de água (uma
baía, bacia ou enseada, por exemplo).
Os documentos acima mencionados destinam-se
à conservação da costa e planeamento das áreas
costeiras e marítimas. Apesar disso, é necessária
uma melhor gestão do domínio marítimo público.
A utilização geral de diferentes sectores marítimos
e de diferentes zonas costeiras é avaliada com
uma base cumulativa generalizada.
Os Documentos de Ordenamento Urbano também são aplicáveis a um município, desde um
simples Mapa Municipal a um documento de ordenamento tal como o Plano Urbano Local (PUL),
antigo Plano de Utilização do Território. O Estado
está encarregado das decisões de planeamento
para os municípios que não disponham de documentos de ordenamento urbano. O Mapa Municipal contém o ordenamento das zonas, as áreas
naturais, zonas de actividades e zonas em que a
reconstrução está proibida devido a uma catástrofe natural. O PUL inclui um projecto de desenvolvimento sustentável e estabelece linhas de
orientação para o desenvolvimento, constituindo

uma ferramenta genuína para o planeamento urbano. O PUL é formulado e aprovado pelo município ou por um grupo de municípios.
Estas ferramentas de planeamento devem ser
compatíveis com o Esquema Territorial Coerente
(ETC). Os esquemas são desenvolvidos por vários
municípios ou pelos grupos representantes, por
exemplo, associações municipais. Definem um
plano e um projecto de desenvolvimento sustentável e linhas de orientação para a implementação. Enquanto documento de planeamento
urbano, o ETC também influencia os Programas
de Habitat Local, os Planos de Transporte Urbano
e os Esquemas de Desenvolvimento Comercial.
Com esta ferramenta de planeamento, podem ser
tratados os problemas de uma área da costa até ao
interior. Consequentemente, são previstas as necessidades de transporte, habitat e infra-estruturas. Estes esquemas estão sujeitos à Avaliação de
Impacto Ambiental (AIA) e as políticas nacionais
estão sujeitas à Avaliação Ambiental Estratégica
(AAE) e Regulamentar. Entre a estratégia nacional
e o nível local, existe a possibilidade de os riscos
costeiros serem ignorados neste processo, especialmente nos casos em que é tratado um risco
costeiro em particular (por exemplo, erosão ou
inundações).
Além dos documentos, planos e esquemas acima
mencionados, o Conservatório do Espaço Litoral
e das Margens Lacustres também opera para proteger a zona costeira. Este organismo público foi
estabelecido em 1975 e foi colocado sob a alçada
do ministério encarregado do desenvolvimento
sustentável. O Conservatório adquire habitats
frágeis ou ameaçados, através de um contrato de
preferência ou, em alguns casos, por expropriação. O Conservatório trata destas terras e depois
atribui a sua gestão aos municípios, autoridades
locais ou associações, enquanto especialistas ajudam a definir planos de gestão para os locais. A 1
de Janeiro de 2011, tinha 600 locais a seu cuidado,
com uma área total de cerca de 138.000 hectares e
mais de 1.200 km de costa.
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> Irlanda*
A maioria da população da Irlanda habita junto
ao litoral, sendo que os maiores aglomerados
populacionais (na Irlanda do Norte e República
da Irlanda) se encontram na zona costeira. Apesar disso, apenas cerca de 4% do litoral da Irlanda foi modificado.
As práticas de gestão costeira integrada na Irlanda encontram-se pouco desenvolvidas e os
riscos são muitas vezes identificados de forma
incorrecta ao longo do processo de planeamento. Isto ocorre apesar de o planeamento e a legislação reflectirem a separação terra/mar. Dentro
desta divisão terra/mar, a legislação estruturada
por sectores constitui uma complicação adicional. Existe a necessidade de colaboração entre
as autoridades terrestres e marítimas. Existem
também problemas com a definição da extensão da zona costeira e agências responsáveis
(Cummins et al., 2004 ).As indústrias do litoral
tais como pesca, aquicultura, turismo e transportes, juntamente com uma indústria de petróleo e gás embrionária, desempenham um
papel importante para a numerosa população
irlandesa que habita junto à costa. No entanto,
a multitude de actividades associadas a estas
indústrias pode também ter um efeito prejudicial para os habitats costeiros e para a qualidade
da água, além de criarem conflitos de utilização
entre as partes interessadas (Connolly et al.,
2002 ). As pressões para o desenvolvimento na
área costeira continuam, em resultado de forças motrizes sociais e económicas tais como
expansão urbana, aposentação, segundas casas
e a indústria do turismo. Por exemplo, o turismo
no litoral levou a um aumento do número de
marinas, campos de golfe e edifícios residenciais junto à costa (EPA, 2000) (Cummins et al.,
2004). A agricultura é um factor significativo
e tem sido identificada como a maior fonte de
poluição dos rios e lagos irlandeses, com consequências para a qualidade da água costeira
(McGarrigle, 1999). A agricultura intensiva na
Irlanda também levou a uma redução dos habitats seminaturais e a uma diminuição da diversidade biológica (Lee, 1999). Até ao momento, as
autoridades ainda não implementaram completamente as recomendações da Directiva-Quadro da Água (DQA) e até à data a Irlanda ainda
não aplicou a Directiva de Estratégia Marítima

na legislação nacional. (Cummins et al., 2004)
No seguimento da dissolução do Departamento
da Marinha em 2007, a responsabilidade pelos
desenvolvimentos costeiros na Irlanda ficou a
cargo de vários departamentos governamentais
e autoridades locais, incluindo o Departamento
do Meio Ambiente, Património e Administração
Local (DMAPAL), o Departamento da Agricultura, Pesca e Alimentação e o Departamento
das Comunicações, Energia e Recursos Naturais.
Dentro do DMAPAL, a Unidade de Licenciamento encontra-se actualmente em reestruturação,
tendo as responsabilidades de conservação da
natureza ficado a cargo do Departamento de
Artes, Património e Gaeltacht. Durante este período de transição, o Comité de Veto das Licenças Marítimas, um grupo multi-departamental responsável pelas decisões relativas à faixa
litoral, será mantido para permitir a tomada de
decisões.
A partir de 2011, o DMAPAL executará um processo de modernização do licenciamento da faixa litoral para certos desenvolvimentos no ambiente costeiro, incluindo projectos de energias
renováveis tais como tecnologias para a energia
eólica, das ondas e das marés. Juntamente com
este processo e incerteza da responsabilidade,
a Irlanda implementou a Directiva-Quadro de
Estratégia Marítima (DQEM) em Julho de 2011,
nomeando o DMAPAL como órgão regulador
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responsável pela sua implementação.
Depois da passagem de poder do Departamento
da Marinha para o DMAPAL, e em vista da transferência das funções da faixa litoral, em 2009 os
agentes do DMAPAL tiveram uma reunião informal com as principais partes interessadas para
ouvirem as suas opiniões em primeira mão. O
feedback deste processo é reforçado pelos seguintes problemas:

•
•
•
•
•
•

a legislação existente não é adequada ao
século XXI,
a ausência de um quadro de políticas
«orientadas para os planos» para o ambiente marítimo,
um regime regulador reactivo sem objectivos/prazos estabelecidos,
a ausência de consultas obrigatórias prépedido,
a ausência de abertura, transparência e
participação pública no processo de licenciamento, e
a ausência de dados de referência disponíveis online, etc., para obter informações sobre o processo de pedido.

A modernização e dinamização do processo de
licenciamento para certas áreas de desenvolvimento do ambiente costeiro serão introduzidas
de forma gradual e têm como objectivo incluir
medidas inter alia para integrar e dinamizar
totalmente a gestão das áreas rurais nas zonas
da costa da propriedade do Estado com os processos de licenciamento de planeamento mais
amplos. Os seguintes objectivos estratégicos irão

* Cummins, V., O’Mahony, C., e Connolly, N. (2004).
Review of Integrated Coastal Zone Management and
Principles of Best Practice, The Heritage Council.
** Connely N., Cummins C., Integrated Coastal Zone
Management (ICZM) in Ireland, with particular reference to the use of Geographic Information Systems
(GIS) . Programa de demonstração de GIZC da UE,
2002

mento governamental diferente (Departamento
de Artes, Património e Gaeltacht) do DMACAL
(renomeado como Departamento do Meio Ambiente, Comunidades e Administração Local).

Sistema de planeamento irlandês

servir de base para o processo de modernização
e dinamização:

investigações em campo relacionadas
com estes projectos;

integrar o processo de licenciamento do
litoral para o Desenvolvimento Estratégico
das Infra-estruturas (DEI),

- Aplicações de Prioridade 2 - incluir
marinas, etc., e

•
•

•

oferecer uma abordagem orientada para o
plano através da elaboração de objectivos
de gestão integrada da zona costeira dentro
da hierarquia de planeamento existente,
para gerir a interface entre o planeamento
terrestre e o desenvolvimento da costa, e
estabelecer um novo quadro espacial de
planeamento marítimo estatutário (sendo
que o OREDP constitui o primeiro passo
para oferecer um contexto de políticas
para este quadro, por exemplo, fornecendo
informações de base às autoridades competentes).

Em particular, entende-se o seguinte:

•

Foi elaborada uma Carta de Planeamento
da Faixa Costeira que vem alterar os Actos
de Planeamento da Faixa Costeira e que
será introduzida antes do final de 2011. As
principais disposições desta Carta incluem:
> Departamento irá introduzir um esquema de prioridades para as aplicações costeiras. Isto inclui:
- Aplicações de Prioridade 1 - incluir
todos os projectos relacionados com a
energia e os projectos em que o tempo é
um factor crítico, ou as aplicações para

- Aplicações de Prioridade 3 - incluir
tubagens de descarga, etc. (não inclui
aplicações SID).
> A consulta de pré-pedido será obrigatória para todos os pedidos de licença nas
áreas costeiras (semelhante ao pedido SID
para o processo de aprovação). De facto,
este requisito já entrou em vigor como
medida de boas práticas, e
> Os prazos para consulta dos Organismos Designados serão estabelecidos por
regulamentações. A seu tempo, irão também ser tomadas medidas para estabelecer prazos para o processo de tomada de
decisões em relação à faixa costeira.
A nova arquitectura para obtenção de licenças
será gerida no âmbito de um plano espacial geral para o desenvolvimento marítimo da Irlanda
e, tendo em conta que esta medida interna irá
demorar algum tempo a ser implementada, o
OREDP (que será adoptado antes do final de
2011) irá fornecer um quadro de políticas iniciais e informações de base às autoridades competentes. No entanto, dado que este processo
está em andamento, as responsabilidades relativas ao património cultural e natural (incluindo a
conservação marítima e costeira e da arqueologia subaquática) foram atribuídas a um departa-

O sistema de planeamento não identifica os riscos costeiros como parte do seu processo. Os
Planos de Desenvolvimento Municipal devem
estar sujeitos à AAE e serão ainda sujeitos às
Avaliações Estratégicas de Risco de Inundações
(consultar a Directiva AAE e a Directiva de Inundações). O DMACAL é o principal responsável
pelas políticas de ordenamento nacionais e
pelo quadro legislativo e também oferece um
serviço de aconselhamento especializado para
problemas de património e conservação às autoridades de planeamento e à An Bord Pleanála,
um organismo de recurso de planeamento independente. A Irlanda é um dos poucos países
europeus onde este tipo de sistema de recurso
de planeamento independente se encontra activo (Bannon, 1989). O sistema de planeamento
é operado no terreno por 80 autoridades locais
de planeamento (29 conselhos distritais, cinco
corporações distritais/municipais, cinco corporações municipais e 49 câmaras municipais).
Tanto a Estratégia Espacial Nacional como o
Plano de Ordenamento Nacional sublinham a
necessidade de uma infra-estrutura costeira. Os
vários programas incluem o desenvolvimento
do turismo no litoral, transportes marítimos, segurança do fornecimento de petróleo e gás, energias renováveis e vários objectivos adicionais
que irão acarretar o desenvolvimento costeiro e,
como tal, a pressão morfológica. No entanto, os
programas também identificam a necessidade
de GIZC, de uma gestão cruzada de vários sectores com base na gestão de áreas por captação
(áreas PGBH) e processos físicos, e identificam a
necessidade de programas de pesquisa e implementação. A GIZC é uma medida importante
destacada em muitas estratégias e legislações
europeias e nacionais. Oferece uma medida de
gestão significativa para os riscos costeiros e
avaliação global dos riscos, integrando os mecanismos existentes para uma gestão eficaz. No
entanto, a GIZC na Irlanda ainda não passou
da fase de projecto piloto e não existe qualquer
condicionante ou quadro legislativo para a sua
implementação.
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> Portugal*
A estratégia nacional de GIZC em Portugal compreende nove princípios primários, oito objectivos principais e trinta e sete opções estratégicas (Veloso Gomes et al., 2008)**. Com base nas
recomendações de GIZC da UE (UE 2004), esta
estratégia constitui uma estratégia global de gestão dos riscos costeiros para Portugal, que não
inclui os problemas e necessidades exclusivos
das ilhas, mas fornece um quadro nacional para
avaliação da tomada de decisões sobre o litoral.
Portugal é composto por Portugal Continental e
as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.
Apesar de esta abordagem ser coerente a nível
nacional, a nível local os riscos costeiros são
muitas vezes negligenciados a favor da estratégia
a nível nacional. Em particular, as ilhas apresentam problemas costeiros específicos que estão
identificados a nível local mas que podem não
estar a ser correctamente avaliados nos processos de tomada de decisões a níveis superiores.
A administração da zona costeira é complexa
e entrecruzada, consistindo em jurisdições de
várias autoridades sem um fio condutor claro.
Os decretos-lei, muitas vezes com disposições
conflituosas, organizações responsáveis discordantes e tendo sido aprovados em diferentes
momentos, incluindo as tentativas de incorporar a legislação europeia actual, fizeram com que
o sistema de administração a nível nacional se
tornasse complicado e, de certa forma, pesado.
A nível regional, várias associações municipais
dispõem de planos costeiros regionais e organizações administrativas. A nível local, existem
vários municípios litorais e autoridades por-

Planos Regionais
Objectivos

Planos Municipais

Ao nível regional,
implementar as opções e
directrizes do Programa de
Território de Gestão Nacional
e os Planos de Sector;

Objectivos ao nível
municipal

Planos de Gestão
de Zona Costeira

Instituir uma ferramenta de
planeamento regulamentar,
aprovada pelos municípios;

planos especiais

Em termos espaciais, traduzir
os objectivos principais de
desenvolvimento económico
e social sustentável do
Plano de Desenvolvimento
Regional, minimizando assim
a carga ecológica;
Tomar medidas que
podem conduzir à redução
de desigualdades de
desenvolvimento intraregionais.
Regular o desenvolvimento
do território. No âmbito
deste plano, outros planos
especiais e municipais têm
de ser implementados;

Estabelecer uma gestão de
utilização de terra por zonas,
propor modelos de ocupação
humana, organização urbana
e de transporte, localização
de infra-estruturas físicas e
parâmetros de utilização de
terra e qualidade ambiental;

Ferramenta de planeamento
regulamentar, elaborado
pelo Governo
Estabelecer diferentes usos
e actividades específicas
para serem desenvolvidos
na costa;

Estabelecer a capacidade de
carga do território;

Classificar as praias e
regular o uso balnear;

Apoiar a política de
desenvolvimento social e
económico.

Coordenar o
desenvolvimento costeiro e
a conservação de recursos,
assegurando o acesso
público à costa;

Definir um modelo para
organização de território
regional.

tuárias. Existem vários planos, leis e decretos
nacionais relativos ao planeamento e gestão,
incluindo uma série de decretos-lei sobre vários
aspectos da gestão do litoral e sobre a defesa da
costa e as inundações.
O esquema acima ilustra a articulação do planeamento local e nacional e dos planos de gestão. Tal como acontece noutras jurisdições, estes
são hierárquicos e aderem ao nível estratégico
acima mencionado. No entanto, os planos não
são intercomparáveis e não existe uma avaliação
estruturada da política de integração. As AAE e
Avaliações de Impacto Regulamentares estão
incluídas neste processo, mas não são tão fortes
como as realizadas noutras regiões.
Os instrumentos de planeamento das zonas costeiras mais importantes são os Planos de Gestão do Litoral (Planos de Ordenamento da Orla
Costeira, também conhecidos como POOCs). É
nestes planos que são identificadas as áreas em
risco de erosão e a instabilidade de penhascos.
Actualmente, todos os POOCs estão a ser revistos ou está prevista a sua revisão, após uma mé-
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Objectivos

Regular a conservação
natural e protecção da costa.

dia de 10 anos de implementação.
Além disso, o Plano Nacional da Água está a ser
revisto e irá incluir aspectos sobre os riscos relacionados com os recursos hídricos. Um dos seis
temas abordados está relacionado com os riscos
das áreas costeiras. Para tal, foi feita uma caracterização dos riscos nas áreas costeiras, que
inclui um «mapa dos riscos» e um conjunto de
medidas e propostas de projecto incorporados
no quadro integrado ao nível dos recursos hídricos. O documento revisto do Plano Nacional da
Água já foi completado e aguarda actualmente
pela discussão pública e aprovação oficial.

* situação à data de Setembro de 2011
** Velso-Gomes F.; Barrocco A.; Ramos A.; Sousa Reis
C.; Calado H.; Gomes Ferreria J.; Frietas M., e Biscoito
M., 2008. Basis for a national strategy for integrated
coastal zone management – in Portugal. Journal of
Coastal Conservation, Vol. 12, N.º 1, pp. 3-9.

Exemplos de administração regional dos riscos costeiros

> Galiza (Espanha)
Na Galiza, a Dirección Xeral de Protección Civil,
sob a alçada da Conselleria de Presidencia, Administracions Publicas e Xustiza, é o organismo
competente para a coordenação da Protecção
Civil na região galega. O sistema de prevenção,
resposta e redução dos riscos ou situações de
emergência e as acções para protecção de indivíduos, bens e ambiente são regulamentados
pela Lei n.º 5/2007 sobre emergências na Comunidade Autónoma da Galiza. Esta lei estabelece
a estrutura e organização de responsabilidade
para a gestão e prevenção de riscos de qualquer
tipo e a criação da Agência para Emergências na
Galiza (AXEGA) para a implementação de uma
política regional de protecção civil, gestão de
emergências e gestão das instalações e serviços
para resposta a emergências. A AXEGA é responsável pela análise dos riscos e pela produção de mapas de riscos e inventários de riscos e
recursos.
Os níveis de responsabilidade definidos pela lei
são:

•

•

•

a Xunta de Galicia (governo regional) é responsável pela coordenação regional e gestão dos recursos e serviços e pela gestão de
emergências que ultrapassem a capacidade
de resposta das autoridades locais.
a Direcção Regional da Protecção Civil,
sob a alçada do Conselho da Presidência,
Administração Pública e Justiça, é o órgão
responsável pela coordenação das acções
do governo regional e outras autoridades
públicas em termos de protecção civil e
gestão de emergências na região.
os outros conselhos regionais da Xunta de
Galicia desempenham funções de previsão,
avaliação e prevenção dos riscos passíveis
de causar emergências, participam nos planos de defesa civil e administram as emergências específicas da sua competência em

•

•

colaboração com a Direcção da Protecção
Civil.
os órgãos administrativos das autoridades
provinciais asseguram o cumprimento das
responsabilidades das autoridades locais
em relação a este assunto e activam os planos públicos de protecção civil da província. são responsáveis pelo desenvolvimento
de inventários de riscos e recursos para a
província.
os municípios e autoridades locais são responsáveis pela disponibilização de serviços
de protecção civil e pela resposta inicial a
qualquer situação de emergência. são responsáveis pela implementação dos planos
municipais de protecção civil e emergências e pela elaboração de inventários municipais de riscos e recursos.

A Direcção Regional da Protecção Civil desenvolveu um Plano de Emergência Regional na Galiza (PLATERGA, Plan Territorial de Emergencias
de Galicia) com base nos critérios e linhas de
orientação das regulamentações básicas da protecção civil relativas à gestão de emergências. O
PLATERGA é um instrumento técnico composto
por um conjunto de regras e procedimentos que
constituem o sistema de resposta a qualquer
situação de emergência que ocorra no território
da Galiza. Inclui vários planos especiais aprovados para protecção civil: incêndios (INCENDIO), inundações (INUNDACIONS), transporte
terrestre e ferroviário de mercadorias perigosas
(Plantransgal), neve (NEGA), seca (SECA), tempestades (TEMPORAIS), risco sísmico e salvamento nas praias (SAPRAGA), que se encontram
integrados no Plano Territorial e seguem as suas
linhas de orientação.
O principal objectivo do PLATERGA é obter a
máxima protecção para os indivíduos, o ambiente e a propriedade que sejam ou possam
vir a ser afectados por qualquer risco e planear

as acções para responder de forma rápida e eficiente a qualquer emergência relacionada com
riscos naturais, técnicos ou antropogénicos. Os
riscos considerados neste plano territorial que
podem afectar as áreas costeiras são:

•
•
•

•

perigos naturais: chuva, gelo, inundações,
tempestades, chuvas fortes, sismos, deslizamento de terras e seca,
perigos antropogénicos,
perigos tecnológicos: associados às indústrias químicas, transporte de bens perigosos, instalações radioactivas, instalações
eléctricas, deslizamento de terras, construção civil, bactérias, incêndios, e
outros: actividades desportivas, feiras,
acidentes de trânsito (terrestres, aéreos e
marítimos), terrorismo, riscos domésticos,
etc.

O PLATERGA estabelece os protocolos para cada
um dos grupos envolvidos na resposta à emergência, tendo em conta o grau de classificação do
risco. Integra os planos provinciais e locais.
Em relação à gestão das zonas costeiras, a região autónoma da Galiza tem jurisdição sobre a
autorização de usos no âmbito da protecção de
servidão (transferida da administração). A Lei
n.º 9/2002 do planeamento urbano e protecção
do ambiente rural na Galiza, com a alteração
que lhe foi dada pela Lei n.º 2/2010 em relação
às medidas urgentes e regulações locais do planeamento urbano, estabelece os mecanismos de
coordenação das administrações que partilham
competências no planeamento das acções costeiras da região. Qualquer acção ou planeamento urbano executado na costa terá de estar de
acordo com o seu conteúdo.
Em relação ao planeamento espacial e gestão
das áreas costeiras, recursos hídricos e paisagem, as competências são partilhadas entre
o governo central e a Consellería de Medio
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Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Cabe ao
Conselho Regional o desenvolvimento de alguns
dos instrumentos de planeamento para promover uma gestão integrada do território, tais como
o Plan de Ordenación del Litoral, que fornece
uma protecção abrangente e eficiente para as
áreas costeiras e estabelece os critérios de planeamento dos municípios do litoral da Galiza. O
procedimento de aprovação do Plano de Gestão
Costeira está em conformidade com os artigos
5.º e 15.º da Lei n.º 10/1995 de 23 de Novembro
sobre o planeamento do território na Galiza, de
acordo com o artigo 2.3 da Lei n.º 6/2007 sobre
as medidas urgentes de gestão do planeamento
territorial e do litoral da Galiza.
Mais concretamente, dentro do Conselho Regio-

nal do Meio Ambiente, Território e Infra-estruturas, a qualidade das águas costeiras, continentais e de transição na bacia hidrográfica da
Galiza é da responsabilidade da entidade autónoma «Augas de Galicia” (Decreto n.º 316/2009
e 108/1996). Uma das principais actividades da
«Augas de Galicia» é a implementação da DQA. O
passo fundamental na implementação da DQA é
o desenvolvimento de Planos Hidrológicos, que
deverão equilibrar as necessidades de diferentes
sectores com impacto na utilização dos recursos
hídricos, tendo em conta a protecção e conservação dos recursos ambientais. Augas de Galicia
é o organismo responsável pelo desenvolvimento do Plan Hidrológico de Galicia-Costa, que tem
em conta a avaliação, monitorização e gestão

das águas continentais (fluviais), costeiras e de
transição da Galiza.
A gestão das áreas costeiras a nível local é partilhada com os municípios locais. Na Galiza, os 74
municípios costeiros são administrados pela Lei
n.º 5/1997 de 2 de Julho do Governo Local da Galiza. Os problemas urbanos na área de influência
são da responsabilidade dos municípios. Também são responsáveis pela disponibilização de
áreas de estacionamento e de um acesso adequado ao mar (excepto nas áreas com protecção
especial). Os municípios assumem a responsabilidade do controlo e manutenção das áreas
balneares e da qualidade das águas balneares.

> Aquitânia (França)
A Região da Aquitânia foi a primeira região
francesa a reunir os factores costeiros num projecto regional de gestão do litoral baseado nos
princípios do GIZC. A prioridade é dada a três
temas:

•

•
•

investigação: o conhecimento é um prérequisito essencial para a gestão eficiente
dos problemas ligados à costa (proposições
científicas e técnicas em cooperação e segurança);
especialização no desenvolvimento de projectos: é importante oferecer aos empreiteiros o apoio de uma equipa técnica antes de
qualquer intervenção de desenvolvimento;
administração: a criação de uma autoridade
para intercâmbio global e organização agrupa as autoridades competentes de vários
níveis relacionadas com o tema,

Esta parceria permite definir de forma clara e
organizada as funções e missões de cada uma das
partes envolvidas:

•

•

nal das Florestas de França). A sua função é
monitorizar a costa, especialmente em termos de mobilidade e erosão, desenvolver
um sistema GIS e coordenar a investigação e informação. Actualmente estão a ser
desenvolvidos estudos sobre a mobilidade
e erosão da costa à escala regional na maior
praia de areia da Europa (aproximadamente
200 milhas).
O Réseau de Recherche Littorale Aquitain
(Rede de Investigação Litoral da Aquitânia,
ou RRLA) coordena os trabalhos de investigação sobre os sistemas costeiros e, em particular, os ambientes de interface (estuários
e lagoas), para encorajar as relações entre
investigadores, administradores e utilizadores e comunicar os resultados deste trabalho de investigação. Este grupo de investigadores é um contacto importante para os
administradores e responsáveis e reforça as
decisões governamentais em toda a linha da
costa: ostricultura, qualidade da água, biodiversidade, etc.

O Observatoire de la Côte Aquitânia (Observatório Costeiro da Aquitânia) é uma
plataforma criada em colaboração com
o estado, os departamentos costeiros de
Landes, Pyrénées-Atlantiques e Gironde e
a intervenção operacional do BRGM e ONF
(Office National des Forêts, Gabinete Nacio-
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•

Em termos de administração, o conselho
regional da Aquitânia é o membro fundador, juntamente com o governo francês, do
Grupo de Interesse Público Litoral (GIPL),
que inclui os três departamentos costeiros
existentes, os municípios litorais e as suas
associações. A principal função do GIPL é
colaborar com o Observatoire e com o RRLA
para produzir uma estratégia de desenvolvimento costeiro sustentável, partilhada com
as várias partes interessadas: esta autoridade constitui uma interface entre os requisitos sociais e as disposições da comunidade
científica.

O GIPL está a executar um «Plano de desenvolvimento sustentável para a costa da Aquitânia»
para facilitar todos os aspectos da gestão integrada da costa. Este plano baseia-se na Estratégia Regional de Gestão da Costa, uma avaliação à
escala regional da erosão costeira, coordenando
todas as potenciais indústrias e parceiros na área.

> Marennes-Oléron (Poitou-Charentes, França)
No município de Marennes-Oléron, a gestão da
costa é executada por um Syndicat Mixte por
conta das cidades do litoral e da ilha de Oléron.
Esta iniciativa de GIZC iniciou um processo de
consulta e assegura que seja estabelecida uma
cooperação entre os cientistas e os gestores
em relação aos problemas de erosão e gestão
sustentável da costa. Esta abordagem tem sido

adoptada em grande escala pelas partes interessadas do litoral.
Também foram implementados estudos científicos necessários para os projectos de desenvolvimento do município. Em particular, foi desenvolvido um Sistema de Informação Geográfica
(SIG), com a contribuição dos intervenientes no
processo de consulta. Inicialmente, o SIG tinha

como objectivo a assistência em caso de problemas de gestão e a avaliação da erosão costeira.
No entanto, depois dos danos provocados pela
tempestade Xynthia em 2010, o sistema tem sido
utilizado para o planeamento e tomada de decisões durante os trabalhos de reconstrução da
costa e da indústria da ostricultura.

e assegurar o desenvolvimento sustentável deste
território até ao final de 2015. Como parte deste
plano, foi criada uma «Carta do Litoral» durante
a preparação dos trabalhos. Apesar de não ter
um âmbito estatutário, a carta da área litoral da
Bretanha estabelece objectivos a atingir, implementa os princípios da GIZC, reforça várias iniciativas existentes e lança os seus próprios projectos-chave.
A carta definiu uma conferência regional sobre
os problemas marítimos e costeiros, o desenvolvimento de fóruns de discussão a nível local

e a criação de bacias marítimas costeiras para
avaliação e gestão (à frente dos requisitos da
DQEM), tendo também desenvolvido uma plataforma de intercâmbio de dados e o sistema SIG
(GeoBretagne) para auxiliar a gestão costeira.
Apesar de a carta ter estatuto voluntário, reuniu
mais de 160 participantes incluindo organizações e representantes governamentais, investigadores, industriais e de gestão. A carta também
reforça a rede de projectos de GIZC na Bretanha
e identificou e apoiou vários projectos-chave.

> Bretanha (França)
A Bretanha é uma península com mais de 27.000
km2 com aproximadamente 1.700 quilómetros
de costa irregular, o que representa cerca de um
terço do litoral francês. É um território marcado
por uma forte diversidade de actividades marítimas (pesca e aquicultura, actividades portuárias, desportos aquáticos, construção naval,
etc.) e é classificado como uma das mais importantes regiões a nível de turismo.
O Conseil Régional de Bretagne promoveu um
plano de ordenamento regional com o objectivo
de consolidar a dimensão marítima da Bretanha
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> Aglomerado Cap l’Orient (Bretanha, França)
O Esquema para Prevenção dos Riscos Costeiros
(EPRC) é uma nova ferramenta de prevenção de
riscos introduzida pelo Acto Legislativo n.º 2033699 de 30 de Julho de 2003 para a prevenção de
riscos naturais e tecnológicos e identificação de
danos. Este documento, preparado pelo presidente do município e elaborado em consulta
com as partes interessadas, pode:

•

conduzir a um inventário do contexto, da
natureza e dos riscos

•
•

desenvolver o diagnóstico das acções já
executadas e avaliar o nível de aceitação e
limitações do risco,
propor um plano de acção, documento de
políticas e gestão global de riscos a cinco
anos que opera nas cinco áreas de prevenção: conhecimento dos riscos, informação
de prevenção, controlo da urbanização, redução da vulnerabilidade e gestão de crises.

Esta ferramenta foi apresentada como resposta
inicial aos problemas comuns de Gâvres, permitindo o trabalho em equipa dos diferentes intervenientes.
O território de Gâvres é considerado um local
piloto antes da generalização a toda a costa de
Morbihan. O EPRC foi alterado por decreto a 3
de Agosto de 2009.
Foi criado um comité com a participação de
membros do Estado, administração local, cientistas encarregados dos estudos de protecção e a
população. O comité tem como objectivo ser um
local de consulta com todos os indivíduos preocupados com a protecção da península. Trata-se
acima de tudo de um grupo de trabalho prático
em reuniões e de uma oportunidade para todos
poderem participar nas discussões e responder
às propostas. O objectivo é obter um consenso
entre os indivíduos e organizações envolvidas.
Em Gâvres, vários trabalhos de protecção costeira têm sido apresentados, discutidos e confirmados em reuniões do comité de orientação e tem
sido oferecida ajuda para esclarecer as acções de
planeamento, protecção, informação sobre riscos e resultados das experiências.
Uma verdadeira ferramenta de consulta, o EPRC
tem vindo a promover uma visão comum entre
todas as partes interessadas no território. A
península de Gâvres tem sido estudada extensivamente e as recomendações e soluções de
gestão têm sido investigadas em universidades.
Esta ferramenta operacional permitiu:

•
•
•
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reunir todas as partes interessadas para
trabalhar em conjunto e reduzir os riscos
costeiros.
definir uma política de prevenção baseada
no nível de aceitação de risco e a produção
de ferramentas, e
aceitação da natureza dinâmica da costa e
aprender a viver com os riscos.

> Centro de Portugal*
As administrações da região hidrográfica são um
instituto recentemente criado, de entre um grupo de cinco institutos semelhantes que abrangem as regiões hidrográficas portuguesas. A sua
missão é proteger e melhorar os componentes
ambientais da água e assegurar a gestão sustentável dos recursos hídricos dentro da região
hidrográfica.
Por exemplo, a administração da região hidrográfica do centro inclui os rios Vouga, Mondego
e Lis. Isto equivale a uma área de aproximadamente 1.200 km2 e 1,5 milhões de habitantes.
Tem como objectivo ser uma organização inovadora empenhada em garantir a gestão sustentável dos recursos naturais em cada bacia
hidrográfica e uma gestão integrada dos recursos hídricos da costa e do interior, promovendo
uma cultura de responsabilidade conjunta entre
os utilizadores da água e a sociedade em geral.

As principais responsabilidades das administrações incluem:

•
•
•
•
•

preparar e implementar planos de gestão
para bacias hidrográficas e planos específicos para gestão dos recursos hídricos,
estabelecer e implementar uma rede e programa de monitorização da qualidade e
quantidade da água na região hidrográfica,
atribuir licenças para a utilização dos recursos hídricos e verificar o seu cumprimento,
analisar as características da região hidrográfica e o impacto das actividades humanas no estado da água, bem como a dimensão económica do uso da água,
manter um registo das áreas protegidas e de
captação de água para consumo humano,

•
•

promover a regeneração dos recursos hídricos e a sistematização fluvial, bem como a
protecção da costa, e
aplicar os instrumentos económicos e financeiros nas bacias hidrográficas, cobrar
impostos e investi-los na gestão da água
das bacias hidrográficas.

Os beneficiários directos dos serviços fornecidos
pela Administração da Região Hidrográfica são
os municípios, a administração pública central
e local, entidades privadas e indivíduos, associações e agências de desenvolvimento local/
regional, etc.

* Situação à data de Setembro de 2011
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Galiza (Espanha)
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3 considerar os riscos costeiros ao tomar decisões
Os riscos costeiros potenciais foram identificados na Secção 1. Na Secção 2 foram explicadas
as condicionantes legislativas e a consideração
dos riscos costeiros ao nível da UE, foi revista a
aplicação da avaliação dos riscos costeiros nos
países parceiros do projecto ANCORIM e foi

sublinhada a consideração dos riscos a nível regional ao tomar decisões. Esta secção identifica
potenciais métodos para que os planificadores
e responsáveis costeiros possam incorporar a
consideração dos riscos costeiros nas fases de
planeamento e desenvolvimento. Esta aborda-

gem utiliza os requisitos reguladores e estatutários existentes para permitir aos responsáveis
costeiros cumprir as suas obrigações ao considerar estes riscos.

Sistema de planeamento costeiro
Na zona costeira, em todas as jurisdições, o planeamento e a tomada de decisões são formula-

dos dentro de um quadro de políticas nacionais
e internacionais implementadas localmente.

Isto ocorre com base numa hierarquia, tal
como ilustrado na Figura 3.1.

Figura 3-1 Hierarquia espacial do planeamento
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Desta forma, as políticas e legislações nacionais
influenciam as decisões de planeamento local e
o licenciamento de actividades. Os responsáveis
costeiros são obrigados a considerar os riscos
costeiros ao avaliar os pedidos de construção
de habitações ou indústria na zona costeira, de
desenvolvimento de portos turísticos ou ao atribuir licenças para aquicultura ou outras actividades. No sistema existente, os riscos costeiros
são tidos em consideração da seguinte forma:

•

•

Princípios, políticas e regulamentações a
nível da UE são implementados nos Planos
Nacionais de Ordenamento (leis e regulamentações). A maioria dos planos nacionais
inclui elementos dos princípios da GIZC, no
entanto, estes são muitas vezes ignorados a
nível local. Influenciam os Planos Nacionais
e Regionais, tendo em conta as variações e
políticas regionais,
Ao nível local, os planos de território locais
devem incluir os aspectos específicos de
zonamento, avaliação de desenvolvimento

•

•

e problemas locais relacionados com os
riscos costeiros. Estes planos de território
locais constituem a escala inferior de planeamento, que pode ser distrital, municipal
ou regional;
Os planos, projectos ou pedidos de licença
individuais devem ser avaliados tendo em
conta os planos locais, tais como desenvolvimentos na zona costeira, avaliações de
autorizações de planeamento, pedidos de
licença para aquicultura, etc.; e
Ao nível de um local específico, os pedidos
de planeamento ou licença (tais como pedidos de planeamento ou licenças para actividades ou desenvolvimentos costeiros) são
avaliados tendo em conta as orientações e
condições de planeamento local e a legislação nacional e políticas locais.

O sistema de planeamento deverá organizar-se
numa hierarquia estrutural, englobando as políticas nacionais e internacionais com a avaliação
regional e a implementação local Vários factores
determinam o nível de implementação de uma

Figura 3-2 Planos de
Ordenamento e Gestão
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política a nível local.
No sistema de planeamento, a conformidade legal
é a força motriz predominante. Ao nível nacional,
a legislação e os planos de ordenamento nacionais são implementados de acordo com os requisitos da UE e exigências nacionais específicas. Ao
nível local e regional, os planos são desenvolvidos
tendo em conta o plano nacional, os reguladores
nacionais e as organizações governamentais.
De acordo com a Directiva AAE, todos os planos
estão sujeitos a uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). Os Planos de Ordenamento Nacional, Regional e Local estão sujeitos a avaliação
prévia antes da implementação. Em algumas
jurisdições, a política e estratégia governamental
podem também estar sujeitas à AAE. A AAE dispõe habitualmente do aconselhamento de especialistas em áreas específicas, tal como requerido
pelas Linhas de Orientação da AAE. O requisito
adicional de consulta e avaliação cumulativa e
sustentável por parte da AAE significa que este
constitui o processo e instrumento legislativo
apropriado para incluir os riscos costeiros.

Figura 3-2 Planos de Ordenamento e Gestão
Além destes planos de ordenamento, existe uma
série de planos de gestão (Figura 3.2). No ambiente costeiro e marítimo, estes são geralmente
determinados em conformidade com as Directivas da UE, transpostas para a legislação nacional.
Pode também existir uma vasta gama de outros
planos e políticas relevantes (energia, resíduos,
habitação, igualdade, etc.) que têm influência
sobre o desenvolvimento de planos nacionais,
regionais e locais. Os planos de gestão são implementados a uma escala regional ou específica de
uma área, apesar de não estarem sujeitos a limites
administrativos. Abordam um problema específico (qualidade da água, gestão da conservação,
desenvolvimento de energias renováveis, etc.) e
são criados predominantemente em resultado de
um requisito das Directivas da UE como método
de implementação de requisitos regulamentares.

Em jurisdições onde existem Planos de Gestão da
Orla Costeira, Planos de Gestão dos Sedimentos
Costeiros (EUrosion, 2004) PPRN, Planos Especiais PLANTERGA, etc., os processos naturais e de
erosão são estudados mais aprofundadamente
Estes devem ser considerados ao desenvolver
planos e avaliar desenvolvimentos, uma vez que
se trata de um aspecto potencialmente omitido
na estrutura legislativa e de planeamento actual.
Ao avaliar um pedido a nível local, quer seja de
habitação, comércio ou indústria, infra-estruturas ou actividades, os planificadores e responsáveis locais deverão consultar o plano de
território local. Este plano constitui a orientação
e zonamento disponíveis para os responsáveis à
escala espacial mais baixa. O Plano de Território
Local pode ser um plano municipal, um plano
distrital, províncias distintas, departamentos
metropolitanos ou planos regionais, dependendo

da área.
Tal como os planos de ordenamento, os planos
de gestão também estão sujeitos à AAE. Assim, a
AAE constitui um nível adequado para considerar os riscos costeiros e assegurar a avaliação ao
nível local para os planificadores e responsáveis
costeiros.
Nesta perspectiva, a qualidade da água, as inundações, os desastres naturais, as alterações climáticas e a subida do nível do mar podem ser
considerados no âmbito do processo existente. O
desenvolvimento que afecta a hidrologia costeira
é avaliado à luz dos Planos de Gestão das Bacias
Hidrográficas e da DQEM, quando implementados. No entanto, estes avaliam apenas os impactos globais das actividades antropogénicas e não
incluem os processos naturais.

Responsabilidades e obrigações da tomada
de decisões e planeamento costeiro
De acordo com as legislações nacional e europeia, agora reforçadas pela Directiva de Responsabilidade Ambiental, os responsáveis pela
zona costeira (planificadores, responsáveis pela
avaliação de licenças e planos de ordenamento,
reguladores, etc.) têm a responsabilidade de garantir que as actividades e desenvolvimentos li-

cenciados não tenham um efeito prejudicial para
o ambiente ou outras indústrias e que as decisões
sejam tomadas com plena consciência dos riscos
potenciais.
Tal como mencionado na Secção 1, os riscos
costeiros podem ter um efeito prejudicial para a
indústrias, ambientes e desenvolvimentos costei-

ros. Estes podem afectar as actividades económicas, o património cultural, a biodiversidade e, em
casos extremos, colocar em risco toda a comunidade. Os planificadores e responsáveis costeiros
têm a obrigação de considerar os riscos costeiros
ao elaborar planos para as áreas costeiras.
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Métodos para incorporar os riscos costeiros
> Condicionantes legislativas adicionais
Uma directiva ou emenda da UE que identificasse os riscos costeiros asseguraria que a avaliação dos mesmos fosse incluída e considerada. No entanto, este é um passo significativo
e demoraria anos a implementar. Como tal, é
preferível utilizar as responsabilidades e siste-

mas actuais dos responsáveis costeiros e fornecer linhas de orientação de forma que os riscos
costeiros sejam considerados a curto prazo. Esta
secção identifica as obrigações dos responsáveis
costeiros e indica como os riscos costeiros
podem ser considerados no contexto dos siste-

mas actuais. Uma vez que as decisões na zona
costeira se baseiam em pedidos para desenvolvimentos e actividades costeiras, estes sistemas
existentes foram avaliados para identificar onde
podem ser incorporados os riscos costeiros.

> Consideração dos riscos ao elaborar planos: zonamento costeiro
Ao desenvolver um plano, os responsáveis costeiros devem ter em conta as regiões onde é necessário considerar riscos adicionais. Para assegurar que este aspecto seja tido em conta, os planos
de ordenamento deverão considerar o zonamento
da área costeira enquanto entidade independente,
ou uma série de áreas das zonas costeiras baixas.
Ao incluir este zonamento no planeamento é mais
fácil considerar os riscos costeiros de forma efectiva ao realizar o planeamento e desenvolvimento
destas áreas.
Os exemplos regionais desta abordagem são evidentes nos estudos de caso de Aquitânia e em
várias jurisdições francesas, espanholas e britânicas. Considerar as zonas costeiras como uma
entidade diferente pode ajudar as decisões de
planeamento e permitir que os riscos costeiros
sejam adequadamente considerados, bem como
os riscos identificados através da AAE ou outros

planos e legislação a implementar de forma efectiva. O zonamento desta área com uma classificação diferente também permite a consideração
adequada dos planos de ordenamento costeiro
em áreas onde podem não estar a ser considerados actualmente.
O zonamento permite aos planificadores costeiros considerar condições ou considerações adicionais ao avaliar os planos para uma região, tais
como considerar a futura subida do nível do mar,
a erosão ou a protecção costeira necessária, ou o
potencial alastramento para áreas existentes da
erosão costeira ou prevenção de inundações. O
zonamento pode também ajudar os potenciais
planificadores ou requerentes a considerar estes
factores numa fase inicial da elaboração de planos.
No entanto, em todas as regiões existem obstáculos aos planificadores, especialmente a nível local
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ou regional, e faltam conhecimentos técnicos
e informação para avaliar os riscos costeiros de
uma área. Os riscos específicos, acentuados por
problemas históricos, são por vezes identificados,
mas de forma pouco consistente. Mesmo nos casos em que os planos de gestão ou iniciativas têm
em consideração um risco específico, os outros
riscos potenciais são frequentemente ignorados.
Dentro das várias abordagens regulamentares e
de planeamento na área da UE e ANCORIM, existem pontos consistentes em que os riscos costeiros poderiam ser considerados.
Além disso, este manual inclui ideias para listas
de verificação de riscos costeiros para os planificadores e ferramentas de avaliação do local que
podem ser adaptadas para ajudar os responsáveis
a identificar e incluir os riscos costeiros.

> Consideração dos riscos ao elaborar planos: avaliação de planos
Além do zonamento costeiro, a Figura 3.3 abaixo
ilustra como a consideração de um plano através do processo de AAE está associada a outros
planos e programas e, como tal, pode incluir
os riscos costeiros. Em algumas regiões, o planeamento marítimo e costeiro exige que a AAE
inclua uma avaliação de impacto na saúde e
igualdade. Esta abordagem reforça a avaliação
de áreas tais como os impactos na qualidade da
água e a avaliação socioeconómica dos planos
propostos, tornando a consideração dos riscos

costeiros, do processo costeiro e do efeito de
campo distante mais robusta. Dentro do processo de AAE, a consulta é um aspecto importante. Nas áreas costeiras, a consulta pode ser
orientada para os «actores» costeiros, tal como
identificado através do projecto ANCORIM,
para assegurar que os riscos costeiros sejam
identificados e para permitir uma ligação entre
a comunidade e conhecimentos científicos e os
planificadores numa determinada região costeira. A AAE fornece dados para o Plano, visto que

ambos dependem da revisão dos planos e AAEs
de nível superior dentro da hierarquia, dos planos de gestão e das suas AAEs, e utiliza dados das
políticas, requisitos e objectivos socioeconómicos e da proposta de plano (bem como avaliação
de alternativas).
A Figura 3.3 destaca os elementos utilizados na
elaboração do Plano e processo de AAE e nas zonas onde existem riscos costeiros, ou os elementos que deveriam ser destacados para colaborar
no processo.

Figura 3-3 Como a AAE pode incluir os riscos costeiros no plano.
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> Consideração dos riscos ao avaliar um projecto
De acordo com este sistema, ao avaliar um projecto ou urbanização, os riscos costeiros devem
ser destacados e incorporados.
Em primeiro lugar, se as áreas costeiras forem
zonadas e identificadas nos planos de desenvolvimento locais, será mais fácil para os planificadores identificarem os pontos onde devem
ser considerados os riscos costeiros nos seus
projectos.
Em segundo lugar, os potenciais riscos locais devem ser identificados através da AAE e incluídos
nos Planos de Território Locais (PTL) à medida
que forem sendo actualizados, para garantir que
os responsáveis tenham conhecimento dos riscos costeiros na fase de avaliação do projecto.

Estes aspectos irão reforçar as considerações da
Política Nacional, que reconhece em todas as
jurisdições os seis princípios da GIZC.
Até que estes planos sejam revistos e até que
neles sejam integrados os riscos costeiros, o
manual identifica os requisitos legislativos sobre
riscos costeiros que devem ser identificados
durante a tomada de decisões. Ao incluir estes
requisitos, os reguladores correspondentes
de cada um destes aspectos legislativos serão
incluídos no processo de tomada de decisão e
fornecerão informações ao planificador ou responsável sobre os potenciais riscos e perigos.
A Figura 3.4 mostra a forma como os riscos costeiros serão considerados tal como definido no

Plano de Território Local e nos Planos de Gestão
numa região. Se o desenvolvimento requerer
uma Avaliação do Impacto Ambiental, então
a consideração dos riscos costeiros deverá ser
estudada de forma mais aprofundada através da
consideração do Plano Local, dos Planos de Gestão e da avaliação de potenciais impactos, como
parte integrante do processo de AIA.
Nos casos em que as decisões ou desenvolvimentos não requeiram uma AAE, o zonamento
das regiões costeiras pode solicitar a avaliação
destes planos de gestão e riscos costeiros para o
planificador e/ou responsável.

Figura 3-4 Incorporar os riscos costeiros
em projectos ou decisões específicas de
um local.
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> Consideração dos riscos na avaliação de um local
O Apêndice identifica duas ferramentas que podem
ser utilizadas ou desenvolvidas por um responsável
costeiro ao nível específico de um local.
A primeira é uma lista de verificação, baseada
nas responsabilidades legislativas destacadas na
Secção 2 (Apêndice 1), com considerações adicionais dos riscos costeiros para assegurar uma tomada de decisão responsável. Muitas vezes, não é da
competência do responsável costeiro identificar ou

fornecer respostas a estes problemas, no entanto, o
responsável deverá identificar, e ter em consideração, os riscos costeiros ao tomar decisões.
A segunda é uma ferramenta desenvolvida pelo
Estudo de Caso Mayo (consultar Apêndice 2). Isto
fornece indicadores para uma rápida avaliação visual dos locais com potenciais problemas de riscos
costeiros. Esta ferramenta é concebida para permitir ao responsável costeiro obter informações sobre

o tipo de costa e potenciais perigos de um local
durante uma visita ao mesmo, para que seja possível discutir esses problemas com um potencial
planificador ou ao considerar um plano. A ferramenta é concebida para os casos em que os riscos
costeiros podem constituir um problema e em que
sejam necessárias informações adicionais antes de
tomar uma decisão.

Estudo de Caso

Aumentar a capacidade de planeamento para combater os riscos costeiros e os impactos das alterações
climáticas - uma avaliação em campo do município de Mayo (Irlanda)
O município de Mayo é o município com a maior linha costeira da Irlanda
(1.168 km). A sua zona costeira apresenta uma grande diversidade natural,
incluindo estuários, bancos de areia, longas extensões de costa de erosão
leve (802 km), falésias rochosas, sistemas de dunas de areia e áreas urbanas.
As actividades costeiras de importância para a economia incluem a aquicultura, pesca, conquicultura e turismo. As casas rurais na zona costeira
também são comuns no município de Mayo. O município tem uma história
cultural rica com vários locais importantes ao longo da costa.
As comunidades costeiras, actividades económicas e património natural e
cultural têm de enfrentar várias ameaças, por exemplo, os processos costeiros activos que afectam a estabilidade das linhas de costa de erosão leve e
ameaçam as defesas costeiras, as pressões sazonais ligadas ao turismo, que
aumentam a pressão da urbanização e expansão urbana, riscos de fenómenos climáticos extremos, ameaças à qualidade da água devido a descargas
agrícolas ou industriais ou derrames acidentais. Estes diferentes tipos de
pressão são potencialmente alimentados pelos efeitos das alterações climáticas, por exemplo, com o potencial aumento do número de tempestades, que tem um impacto considerável sobre a linha da costa e as defesas

das zonas urbanas. Ao estado actual do planeamento da zona costeira, com
tantos factores ambientais e socioeconómicos concorrenciais a considerar,
esta é uma tarefa desafiante. A consideração adicional de como os riscos
costeiros, e em particular os riscos associados às alterações climáticas, devem ser incorporados no processo de tomada de decisões aumenta a complexidade desta tarefa. Este estudo de caso foi concebido para esclarecer a
forma como os riscos costeiros são (se são) incorporados nas decisões de
planeamento costeiro. Além disso, o estudo irá avaliar formas de aumentar
a capacidade de tomada de decisões através do intercâmbio de boas práticas e da verificação de abordagens inovadoras. Em particular, este estudo
de caso tem como objectivo:
1. Avaliar as práticas e políticas de planeamento actuais, desde a escala
nacional à escala de projecto,
2. Avaliar os riscos naturais e implicações das alterações climáticas a uma
escala micro (como exemplos dos problemas e imperativos do município),
3. Analisar de forma crítica as práticas e políticas de planeamento, com
referência específica à incorporação de riscos naturais e alterações climáticas, e
4. Produzir recomendações (integrando as melhores práticas internacionais).
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como considerar os riscos costeiros ao tomar decisões
Os responsáveis costeiros têm a obrigação e
responsabilidade de considerar todos os riscos costeiros ao tomar decisões sobre a zona
costeira.
A legislação europeia actual estabelece requi-

•

sos naturais e erosão da costa.
Ao considerar as decisões e o planeamento
costeiro, os responsáveis deverão ter em conta
os seguintes riscos:

Erosão da costa

Danos provocados pelo vento

Inundações costeiras

Alterações climáticas

Subida do nível do mar

Catástrofes naturais,
por ex., tsunami

O responsável tem de assegurar que todos estes
riscos prioritários sejam avaliados. Poderão
existir riscos adicionais com relevância a nível
local, que não estejam incluídos no manual. A
partir das linhas de orientação do manual, existem vários métodos que podem ser utilizados
para facilitar este processo:

•

sitos para a consideração dos riscos costeiros
durante as várias fases da tomada de decisões.
No entanto, ainda existem lacunas na compreensão e inclusão dos processos costeiros
naturais e, em especial, dos riscos dos proces-

Informação: os responsáveis deverão estar
informados sobre os riscos costeiros e a
necessidade de os incorporar nos planos
e práticas de gestão.
Zonamento costeiro: o planeamento e
zonamento costeiro deverá ter em consideração as zonas costeiras enquanto
categoria e área delimitada. Isto permite
desenvolver a avaliação dos riscos e condições específicas da área costeira e garantir
uma tomada de decisões responsável.

•

Utilização da AAE para incluir os riscos
costeiros no planeamento: assegura o
cumprimento da legislação e a consideração de muitos dos riscos costeiros. Através
das informações sobre riscos costeiros na
elaboração de Avaliações Ambientais Estratégicas e nos planos locais e nacionais,
muitos dos riscos podem ser destacados
e identificados para inclusão no processo
de tomada de decisões sobre a costa.

Devido ao requisito da AAE considerar outros
planos e programas, outros instrumentos legislativos de gestão, tais como a Directiva-Quadro
da Água, a Directiva sobre Inundações e a Directiva das Águas Conquícolas, podem ser incorporados na avaliação do planeamento e tomada de decisões para assegurar que os riscos
costeiros sejam considerados e que as decisões
estejam em conformidade com a lei. Nas áreas
em que a AAE não é executada para os planos
locais, é necessária uma AIA que abranja estes
problemas e que se baseie na AAE do Plano
Nacional ou Regional.
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•

Qualidade da água

Existem vários métodos que podem ser
utilizados para incluir a consideração dos
riscos costeiros ao nível dos projectos. Os
Apêndices 1 e 2 incluem dois exemplos > uma lista de verificação dos riscos
costeiros para a tomada de decisões
com base na conformidade legislativa,
e

•

> uma ferramenta de identificação
visual rápida que pode ser utilizada
como indicador das mudanças da costa
e potenciais riscos.
Exemplos de boas práticas do projecto
ANCORIM e outros casos na UE estão disponíveis no sítio Web do projecto ANCORIM na secção “estudos de caso» ou “ferramentas promocionais” (incluindo um kit
de informações sobre «Riscos costeiros:
compreender melhor para gerir melhor”).

DESENVOLVIMENTO DO PLANO
AVALIAÇÃO DO PROJECTO

Figura 3-5 Esquema do processo para
incluir os riscos costeiros no planeamento
e tomada de decisões sobre a costa através
da AAE.
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apêndices
Apêndice 1 : Ferramentas de verificação dos riscos e da legislação
Perguntas

Principal
Legislação da UE

Avaliação de Risco Costeiro

O plano ou projecto situa-se numa área de inundações costeiras históricas?
O plano ou projecto situa-se numa área de risco
ao abrigo do Mapeamento Estratégico ou Preliminar de Risco de Inundação?
A proposta relaciona-se com a defesa de inundações ou trabalhos de redução?

A Directiva “Inundações” (2007/60/CE)

A proposta encontra-se em risco de inundação costeira (histórica, AERI, subida do
nível do mar (ver abaixo)?
As inundações costeiras foram consideradas no pedido?
A proposta relaciona-se com as inundações costeiras e sua defesa e, se sim, pode
influenciar as inundações noutras áreas?

Relaciona-se com água? Por exemplo, captação,
tratamento, descarga, etc.
O plano para o projecto relaciona-se com trabalhos que possam alterar a hidromorfologia?
A proposta é adjacente à massa de água que está
em risco ou terá efeitos na massa de água que
possam afectar a situação da massa de água?
A proposta relaciona-se com a defesa de inundações ou trabalhos de redução?

Directiva-Quadro da
Água (2000/60/CE)

O desenvolvimento ou plano proposto terá algum efeito na qualidade de água (seja
extracção ou descarga)?
O plano ou projecto terá algum efeito nos aspectos hidromorfológicos da massa de
água?
O plano ou projecto situa-se dentro ou adjacente a uma massa de água em risco
devido a actividades humanas – rever o Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica?
Avaliação da capacidade de carga cumulativa da área relativamente à qualidade da
água e modificações hidrológicas?

A proposta é um plano? Necessita de uma AAE ou
foi analisada uma AAE?
Se foi /está a ser realizada uma avaliação AAE,
estão a ser considerados todos os tópicos de
orientação? Se não, foram devidamente seleccionados?
A AAE refere-se a outros planos e programas na
área, incluindo Planos de Gestão?

Directiva sobre
Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE)
(2001/42/CE)

Em referência à Secção 2.2 (ou Figura 3.4), os tópicos da AAE consideraram os riscos costeiros?
Estes riscos foram avaliados?
Biodiversidade – avaliações de zonas húmidas, dunas, Directiva de Habitats (ver abaixo)
Fauna e flora – habitats costeiros, especialmente defesas naturais, zonas húmidas, dunas,
etc.
População – qualidade da água, riscos de saúde e desastre, incluindo inundações
Saúde humana – qualidade da água
Solos – Geologia, avaliação de processos costeiros, erosão
Água – qualidade da água e outros parâmetros relevantes, tais como salinidade
Ar incluindo qualidade,
Factores climatéricos – alterações climáticas e subida do nível do mar, os locais do plano ou
projecto encontram-se numa área de risco
Bens materiais – infra-estruturas, portos de navegação e defesas de inundação, etc.
O plano ou projecto tem sido cumulativamente avaliado em relação a outras actividades?

O plano ou projecto requer uma AIA ao abrigo da
legislação nacional?
Em caso de sub-limiar, necessita de uma avaliação?

Directiva de Avaliação de Impacto
Ambiental (85/337/
CEE conforme alteração em 97/11/CE e
2003/35/CE)

De acordo com os temas a serem considerados pela AIA, os riscos costeiros devem
ser considerados (ver orientação de capítulo de AIA na Secção 2.2 para mais informações)

A AIA abrange os temas relevantes?
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A AIA considera os riscos costeiros nas rubricas relevantes do tema?
A AIA considera outros planos ou planos de gestão?

Preguntos

Principal
Legislação da UE

Avaliação de Risco Costeiro

Existe a possibilidade de o plano ou programa
causar impacto irrevogável nos habitats ou
sistemas ambientais como resultado da tomada
de decisão?

A Directiva de Responsabilidade Ambiental
(2004/35/CE)

Ao abrigo desta Directiva, a permissão de desenvolvimento ou projectos pode
causar danos ambientais que podem resultar na responsabilização por parte das
autoridades relevantes.

Existe a possibilidade de o plano ou o desenvolvimento afectarem os locais Natura 2000 próximos?
Estes locais estão atribuídos a quaisquer habitats
ou espécies costeiras?
Se sim, foi efectuado o Controlo de avaliação
adequado ou a Avaliação de Fase 2?

As Directivas Aves e
Habitats (79/409/CEE
e 92/43/CEE)

Qualquer plano ou projecto que possa afectar um local Natura 2000 tem de ser
avaliado.
Avaliação da erosão, perturbação dos processos costeiros, qualidade da água,
danos directos (incluindo acesso ao local), etc.

A área em questão encontra-se relacionada com
áreas marítimas ou ligada a elas através de uma
massa de água? Por exemplo, captação, tratamento, descarga, etc.
O plano para o projecto relaciona-se com trabalhos que possam alterar a hidromorfologia? Por
exemplo, dragagem, aquicultura, desenvolvimento marinho
A proposta é adjacente à massa de água que está
em risco ou terá efeitos na massa de água que
possam afectar a situação da massa de água?
A proposta relaciona-se com a defesa costeira /
de inundações ou trabalhos de redução?

Directiva-Quadro
Estratégia Marítima
(2008/56/CE)

O desenvolvimento ou plano proposto terá algum efeito na qualidade de água (seja
extracção ou descarga)?
O plano ou projecto terá algum efeito nos aspectos hidromorfológicos de uma área
marítima?
O plano ou projecto situa-se dentro ou adjacente a uma área marítima em risco
devido a actividades humanas?
O plano ou projecto situa-se na vizinhança de uma área marítima protegida proposta ou promulgada?
Avaliação da capacidade de carga cumulativa da área relativamente à qualidade da
água e modificações hidrológicas?

Relaciona-se com água? Por exemplo, captação,
tratamento, descarga, etc.
O plano ou desenvolvimento situa-se próximo
ou ligado a uma área designada para Águas de
Produção Conquícolas?

A Directiva de
Águas Conquícolas
(2006/113/CE)

O desenvolvimento ou plano proposto terá algum efeito na qualidade da água (seja
desenvolvimento de extracção ou descarga)?

O desenvolvimento ou plano é costeiro, e encontra-se nas proximidades de uma zona de Águas
Balneares?

A Directiva de Águas
Balneares (76/160/
CEE) e (2006/7/CE)

O desenvolvimento ou plano proposto terá algum efeito na qualidade da água (seja
desenvolvimento de extracção ou descarga)?
O plano ou projecto terá algum impacto no acesso ou instalações numa praia de
águas balneares?

Esta lista não é exaustiva. Por favor consulte, a Secção 2 do Manual ANCORIM. Deve ser desenvolvida uma lista de verificação que inclua legislação nacional e regional e locais
identificados para Risco Costeiro a serem avaliados para cada área para apoio do planificadores e responsáveis.
Caso sejam identificados riscos, deverá ser consultado um profissional com qualificação adequada. Este documento foi produzido por James Massey da RPS Group, Galway como
parte do projecto ANCORIM (Atlantic Network for Coastal Risks Management).
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Apêndice 2: Ferramenta de avaliação visual do local
Assinalar se
aplicável

A erosão da costa pode ser um problema se...

Costa íngreme

Existência de arribas com erosão leve
As arribas de areia e seixo estão mais sujeitas à erosão do que as falésias de rocha.

Muro destruído
pelo mar

Areia e
seixo

Existem provas de erosão activa de arribas
Vestígios de vedações, muros (ver fotografia acima), vegetação ou estradas destruídas
pelo mar são uma boa indicação de erosão activa.
Praia
existente
com maré
baixa

Praia
inexistente
com maré
alta

Praia
estreita
Praia larga
Fornecimento
natural de
areia/seixo
interrompido

Praia de areia ou seixos

Estão presentes declives sem vegetação
Arribas sem vegetação ou com um declive vertical pronunciado.

A praia inexistente com maré alta
As praias móveis absorvem a energia das ondas e actuam como uma barreira natural.
Existem estruturas perpendiculares à costa
As estruturas de engenharia (por ex., quebra-mares) perpendiculares à costa podem
interferir com o fornecimento natural de areia/seixo ao longo da costa. Isto pode fazer
com que a areia/seixo se acumule num dos lados da estrutura, enquanto do outro
existe falta de areia/seixo, o que pode provocar erosão.
Fonte da imagem: Instituto Marítimo

Existem estruturas paralelas à costa
As estruturas de engenharia paralelas à costa (por ex., pontões ou gabiões) podem
interferir com o movimento natural da areia/seixo entre a terra e o mar. A energia das
ondas é desviada para baixo da estrutura e pode resultar no afastamento da costa da
areia/seixo (erosão da praia). A erosão também poderá aumentar em ambos os lados
da estrutura.

A energia das ondas
desviada para baixo
pode acelerar a erosão

Protecção
temporária
da costa

Existem protecções temporárias da costa
As protecções temporárias da costa são uma boa indicação de que ocorreu erosão no
passado.
Existem provas de erosão activa
Declives pronunciados e vegetação caída à frente de dunas podem ser indicações de
erosão activa.

Costa aberta

Trata-se de uma área de costa aberta
Uma área de costa aberta não apresenta formações de terra ao largo (por exemplo, ilhas) que
ofereçam protecção contra a energia das ondas.

Ao contrário de
uma linha de costa
protegida por
barreiras naturais
tais como ilhas ou
sistemas de dunas,
como na imagem.

Dunas

Ilhas

Existem vestígios de retirada de material da praia
Vestígios de retirada de materiais da praia (por ex., marcas de pneus de tractor), por
exemplo, areia/seixo/pedras. Esta retirada resulta numa perda permanente para o
sistema da praia, acelerando a erosão do terreno atrás da praia (e pode reduzir a
protecção contra inundações). A retirada de material da praia também pode afectar a
biodiversidade local.
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As inundações podem ser um problema se...

Assinalar se
aplicável

Inexistência da barreira paralela à costa
Ausência de barreiras paralelas (por ex., pontões) temporárias/de engenharia ou naturais (por ex., dunas de areia) para protecção contra o movimento da água do mar sobre
a costa.
Área plana
baixa

Ligeiro declive da
praia

Brecha na
duna

Área plana e baixa
A área é plana e baixa e encontra-se perto do nível do mar, ao contrário das zona elevadas - ver as imagens de arribas na primeira página.
A barreira da costa apresenta brechas
A barreira costeira (por ex., dunas de areia ou pontões) apresenta brechas (por ex., com
passeios/estradas). Isto é, a barreira contém falhas através das quais a água do mar
pode passar durante tempestades ou marés extremamente altas e provocar inundações.
(Fonte da imagem: www.geography.org.uk)

Falhas no pontão

Trata-se de uma baía semifechada (Fonte da Imagem: Instituto Marítimo)
As baías semifechadas podem sofrer um efeito de funil quando sujeitas a tempestades.
Quando a água entra num espaço restrito é empurrada para cima, subindo acima dos
níveis normais.
A água é empurrada
para uma área restrita

Barreira costeira da
lagoa

A água do mar pode ultrapassar a
barreira e entrar na lagoa
Estrada/casa
junto à linha de
maré alta

Trata-se de uma área de costa aberta
Uma área de costa aberta não apresenta formações de terra ao largo (por exemplo,
ilhas) que ofereçam protecção contra a energia das ondas - ver imagem na secção de
erosão da costa.
A área encontra-se adjacente a uma lagoa com abertura para o mar
Durante uma tempestade, a água pode entrar na lagoa, aumentando os níveis de água
e provocando inundações. As lagoas são completamente ou parcialmente separadas do
mar por uma barreira, por ex., um banco de areia, ao contrário das baías, que se abrem
para o mar.
Existe uma foz de um rio
As águas fluviais são impedidas de desaguar no mar devido aos níveis elevados da água
do mar (por ex., marés altas ou tempestades), aumentando bastante os níveis de água
na foz do rio.
A linha de maré alta está perto de infra-estruturas
Uma linha de maré alta (ou de algas ou outros resíduos do mar) é uma boa indicação
dos possíveis níveis da água. Nota: os níveis de água durante uma tempestade superam
normalmente este nível.

Esta avaliação NÃO é uma análise de risco extensiva; o objectivo é aumentar a informação sobre os riscos costeiros. Caso sejam identificados riscos, deverá ser consultado um profissional
com qualificação adequada. Este documento foi produzido por Dr K Lynch e Z Elliott (Geography, NUI, Galway) como parte do projecto ANCORIM (Atlantic Network for Coastal Risks
Management).
Tomada de Decisão e Riscos Costeiros: Guia de Boas Práticas // 55

Instituto de Hidráulica
e Recursos Hídricos

O projecto ANCORIM é co-financiado pela União Europeia, no âmbito do programa INTERREG IVB – Espaço Atlântico, “Investir num futuro comum"

Pointe de Gâvres (França)

Coordenação editorial
Mayo County Council e National
University of Ireland, Galway (Irlanda)
Região da Aquitânia (França)

Edição
RPS Group, Galway (Irlanda)
Com a contribuição dos parceiros do projecto Ancorim

Direcção da publicação
Director: Alain Rousset
Subdirector: Philippe Buisson
Directora de Comunicação: Corinne Descours

Design e impressão: Akson, Bordéus (França)
Créditos das fotos: Akson Akson, Olivier Aumage, Gonzalo Borrás, BBC, BRGM - M. Le Collen, Cap l’Orient, CETMAR, CETMEF, CREAA, ECOPLAGE, EUROSION, Colin
Faulkingham, Fotolia, França 24, Gold Coast City Council, IHRH, Le Cornec/GéosAEL, NOAA, NUIG, Observatoire de la Côte Aquitânia, ONF, OSPAR, Paskoff, RPS Group
Galway, SOGREAH, Abdreas Trepte, University of Coimbra, University of Vigo, Wikipedia, Xunta de Galicia

