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RESUMO  
 

As zonas costeiras são, cada vez mais, notícia e objeto de estudo, visto que são áreas 

extremamente populosas, expostas à pressão do turismo de massas e da especulação 

imobiliária, mas com uma dinâmica geomorfológica e oceânica muito particular e portanto 

muito vulneráveis; por conseguinte, sujeita quer a riscos naturais quer a riscos 

antropogénicos. Assim, as investigações realizadas têm como finalidade encontrar soluções 

de mitigação que minimizem as consequências destas ameaças. 

O objetivo deste trabalho é, neste contexto, selecionar um trecho do litoral português com 

enormes potencialidades (especialmente no turismo) e averiguar em que medida estas 

ameaças estão a interferir com o equilíbrio dos ecossistemas e com a segurança de 

pessoas e bens; deste modo, é primordial encontrar a melhor solução sustentável para 

revitalizar o local. A zona da Praia Grande e do Alto do Rodízio, no litoral de Sintra, na 

freguesia de Colares, foi a escolhida, não só por ser um marco do concelho, mas 

essencialmente por ter sido alvo de grandes transformações nos últimos anos graças a ação 

desregrada do Homem, acentuado pelos fortes temporais que se fizeram sentir, nos últimos 

anos. 

Optou-se por uma estratégia de regeneração, onde são combinadas ações de demolição e 

renaturalização do litoral na Praia Grande e ações de reabilitação e de novas construções, 

com o intuito de revitalizar o Alto do Rodizio. Para sustentar as opções projetuais propostas 

para a esta praia foi fundamental estudar o caso de São Bartolomeu do Mar, no concelho de 

Esposende, no norte do país.  

A nível de desenho urbano, de acordo com a estratégia geral adotada, abordam-se duas 

zonas de enfoque deste território; projeta-se uma praça e um complexo de apoios 

balneares, propulsor do desenvolvimento da área envolvente. São então abordadas 

diferentes escalas de intervenção, reinventando-se o carácter da Praia Grande e dando 

resposta aos desafios causados pelas ameaças próprias do litoral.  

 

 

Palavras-chave: Estratégia de Regeneração, Renaturalização do Litoral, Praia Grande, 

Turismo, Sustentabilidade. 



II 
 

ABSTRACT 

 

The coastal areas are increasingly calling the attention of the media and the researchers, 

due to the fact that they are highly populated, exposed to the pressure from tourism and real 

estate speculation, but they have a particular geomorphological and oceanic dynamic and 

thus very vulnerable; So, submitted to both natural and anthropological risks.  Hence, 

researches undertaken aim to find solutions to minimize and mitigate that might minimize the 

consequences from these threats.  

The goal of this study is to select a section of the Portuguese coast that has a meaningful 

potential (especially in tourism) and to evaluate to what extent these threats are interfering 

with the ecosystem’s balance and the safety of the people and their assets; therefore, is 

imperative to find the best sustainable solution to revitalize the location. The area of Praia 

Grande and Alto do Rodízio, in the coast of Sintra, at the borough of Colares, was chosen 

not only because it is a landmark of the district, but mainly because it has undergone 

significant changes in recent years due to the combination of the Human’s reckless actions 

and of strong storms in recent years. 

As such, it was decided to address to a regeneration strategy, combining building demolition 

and coastal renaturalization of Praia Grande with the rehabilitation and new buildings to the 

renewal of Alto do Rodizio. In order, to implement the urban and architectural proposal 

options for this location it was crucial to study the case of São Bartolomeu do Mar, within the 

district of Esposende, at the north of the country. 

At an urban design level, and accordingly with the adopted general strategy, it was 

addressed two particular areas; it is proposed a square and a beach complex, a driver to the 

development of the surrounding area. It was addressed different action scales, redefining the 

Praia Grande character and to respond to challenges caused by the ocean threats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key-words: Regeneration Strategy, Coastal Renaturalization, Praia Grande, Tourism, 

Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 
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1.1. Tema e âmbito da investigação 

O presente trabalho tem como objeto de estudo as praias de Sintra, mais 

concretamente a Praia Grande, num cenário de transformações e de dinamização 

do litoral do concelho, através da regeneração e consequente requalificação da 

Praia. Este processo de regeneração tratar-se-á de uma proposta de intervenção 

territorial integrada para a área da Praia Grande e do Alto do Rodízio, combinando 

ações de reabilitação com obras de demolição e construção nova e com medidas de 

revitalização social, ambiental e económica, reforçando todo o potencial deste local.  

A problemática das frentes marítimas é um tema que gera muitas discordâncias, por 

ser um meio muito sensível e simultaneamente dinâmico, é alvo de muitas 

transformações que advêm de temporais e da erosão marítima, na sua maioria 

interferindo com a estabilidade da linha de costa e dos ecossistemas e 

consequentemente com a sociedade. Contudo, muitas destas transformações não 

são só geradas pela dinâmica natural, mas o ser humano é atualmente o principal 

agente destruidor dos espaços litorais. Para além disso, as regiões costeiras 

desempenham um papel importante para o desenvolvimento de várias atividades. 

Uma das principais atividades, e com grande destaque económico em Portugal, é o 

turismo, mais precisamente o de praia. 

Pode dizer-se por esta razão, que a habitabilidade do litoral está em risco. É 

portanto fundamental pensar em estratégias urbanas e territoriais que, não só 

atenuem os impactos negativos das transformações que ocorrem no litoral, mas, que 

acima de tudo, tenham em conta a qualidade de vida dos habitantes destas áreas, o 

equilíbrio dos ecossistemas e o desenvolvimento económico num prazo prolongado.  

 

1.2. Objetivos 

O presente trabalho visa dinamizar o litoral de Sintra através do turismo de praia 

sustentável, regenerando as suas praias. Esta regeneração só é possível após o 

estudo do dinamismo e da vulnerabilidade deste litoral, de modo a dar a melhor 
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resposta às tempestades que têm ocorrido nos últimos anos e tendo em conta os 

instrumentos de gestão que neste local atuam. 

Situada na costa de Sintra, a Praia Grande é um dos principais pontos de atração, 

mas hoje encontra-se degradada e subaproveitada. Posto isto, pretende-se 

desenvolver uma estratégia regeneradora que revitalize a Praia Grande e o Alto do 

Rodízio e atraia não só visitantes como novos moradores. Todavia, é definido como 

prioridade que a funcionalidade deste aglomerado não interfira com o equilíbrio da 

praia.  

  

1.3. Metodologia 

Procurando compreender como se poderia dinamizar o litoral de Sintra, a 

problemática da erosão costeira, das tempestades e da ocupação indevida do 

território costeiro apresentou-se como uma estratégia de oportunidade. Assim, 

começou-se por se estudar como se deu a ocupação das zonas costeiras e qual o 

papel do mar nas transformações que ocorrem nestas zonas. De forma a 

complementar esta informação foi importante obter conhecimentos acerca das 

medidas que foram realizadas em termos de gestão costeira a nível internacional e 

quais os instrumentos de gestão territorial se fazem reger em Portugal. 

Como o turismo é uma das atividades económicas com maior destaque nas zonas 

de praia este precisa de ser encarado de forma mais sustentável. Só após a 

consciencialização deste problema e dos seus impactos sobre o território, foi 

delineada uma estratégia. Estratégia esta, que passou por classificar as praias e 

destacar percursos viários e pedestres de acesso às praias. Como algumas das 

praias geram muito movimento durante a época alta foi necessário fazer uma 

aproximação em algumas delas para serem realizados Planos de Pormenor e fazer 

um diagnóstico das suas problemáticas e das suas potencialidades. 

Identificou-se assim, a Praia Grande como a zona de intervenção. Nesta, foi 

determinada uma estratégia urbana de renaturalização, regeneração e revitalização; 

alterando por completo a forma de ocupar deste local, passando de um aglomerado 



4 
 

disperso, para uma localidade consolidada e dinâmica; destacando-se, por fim, o 

desenvolvimento de uma praça e de um complexo de apoios balneares.  

 

1.4. Estrutura de conteúdos 

A estrutura desta tese está organizada em quatro capítulos que se podem agrupar 

duas partes, a primeira dedicada ao Estado do Conhecimento e a segunda parte 

dedicada à apresentação de uma Proposta de Regeneração da Praia Grande. 

Assim, a primeira parte é composta por um capítulo relativo à introdução geral, de 

onde se destacam os objetivos e a metodologia seguida na elaboração deste 

trabalho; o segundo capítulo, é relativo ao estado do conhecimento sobre as 

problemáticas mais importantes que são abordadas nesta tese. Deste modo, no 

primeiro subcapítulo denominado A ocupação das zonas costeiras, é explicado o 

porquê e quando as populações começaram a fixar-se no litoral europeu e 

português; o segundo, Dinâmica e vulnerabilidade do litoral português, inicia-se com 

a caracterização da atividade costeira em Portugal prolongando-se até às suas 

consequências e às medidas de adaptação e de mitigação que são necessárias 

recorrer para contornar os efeitos da ação destruidora do mar. Neste capítulo faz-se 

uma aproximação à realidade do comportamento da atividade marítima no concelho 

de Sintra; no seguinte, que se designa, Um desenvolvimento sustentável e integrado 

das zonas costeiras, faz-se um levantamento das principais medidas tomadas a 

nível mundial e nacional relativamente a fenómenos costeiros; no quarto, 

Ordenamento do território e instrumentos de gestão – Sintra, é descrito como 

funciona o ordenamento do território em Portugal e seguidamente são aprofundados 

alguns instrumentos de gestão que são importantes para o entendimento do território 

de Sintra; o último subcapítulo, Alternativas ao turismo de massa, inicia-se com a 

comparação entre o turismo de massas convencional e o turismo sustentável, depois 

tenta-se perceber em que estado se encontra o turismo sustentável em Portugal e 

nas zonas costeiras, termina-se com o caso de estudo de São Bartolomeu do Mar. 

Na segunda parte deste trabalho estão incluídos dois capítulos; o primeiro é 

composto, à semelhança do anterior, também por cinco subcapítulos. No primeiro, 
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Enquadramento do território, faz-se uma contextualização do concelho de Sintra e 

da freguesia de Colares; no seguinte, Estratégia para o litoral de Sintra, é descrita a 

estratégia de dinamização para o litoral de Sintra e são descritos sucintamente três 

Planos de Pormenor, faz-se um diagnóstico das problemáticas e das potencialidades 

e propõe-se um programa de atuação. O capítulo três, Enquadramento do Plano de 

Pormenor da Praia Grande, serve para sobrepor os limites do Plano com alguns dos 

instrumentos de gestão que foram descritos no quarto capítulo da primeira parte. No 

penúltimo capitulo, Estratégia de atuação proposta para a regeneração da Praia 

Grande, são apontados os principais objetivos desta estratégia e é delineada a 

própria estratégia de atuação em quatro fases. Por fim, no quinto capítulo, Zonas de 

enfoque, são apresentadas as duas zonas que irão ser projetadas a uma escala 

mais aproximada. A primeira é a Praça São João de Brito, e a segunda e mais 

importante é o Complexo de Apoio à Praia Grande. Neste é proposto um elemento 

arquitetónico enquadrado no projeto urbano e valorizando a componente de turismo 

de praia da Praia Grande.  

O último capítulo é relativo à conclusão geral, onde, após a perceção de diversos 

fatores condicionantes no local de projeto, se aplicou uma estratégia, primeiramente 

de proteção costeira e de seguida de regeneração e qualificação de um núcleo 

específico.  
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2. ESTADO DO CONHECIMENTO 
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2.1. A ocupação das zonas costeiras 

Segundo dados da ONU, cerca de 2/3 da população mundial habita em médias e 

grandes cidades, numa faixa de 50Km para o interior a partir da linha de costa, 

traduzindo-se numa forte pressão sobre este território. Esta pressão só existe graças 

à complexidade destas zonas e às suas, consequentes, potencialidades (Dias, 2003) 

Esta faixa litoral integra as mais variadas atividades, que por um lado são geradoras 

de riqueza, mas por outras podem ser prejudiciais para o ambiente e para a 

paisagem: construção naval, atividades piscatórias, transportes marítimos e 

terrestres, indústria, turismo recreativo, exploração agrícola, comércio, habitação, 

(etc.). 

O litoral, devido ao seu dinamismo e aos seus diversos elementos atuantes e 

dependentes entre si, é, sem dúvida, um espaço do território que é frágil e 

vulnerável, quer a riscos naturais, quer a riscos antrópicos, considerados os 

principais agentes causadores de danos nestas áreas. Queirós (2011) refere que o 

processo de litoralização do território tem contribuído para criar situações (…) com 

graves consequências para o ambiente costeiro e para os recursos naturais que lhe 

estão associados (p.8). 

Contudo, e ao contrário do que muitas vezes se diz, a ocupação das áreas costeiras 

foi sempre muito reduzida. Estas áreas só começaram a despertar interesse, no 

século XIX, com o reconhecimento da água do mar e de elementos marinhos como 

forma de tratamento de algumas patologias, chamada a talassoterapia. 

 

2.1.1. A ocupação das zonas costeiras na Europa e em Portugal 

Durante muitos séculos que o litoral era evitado pelos indivíduos comuns, por serem 

locais inóspitos e com vários riscos inerentes (Dias, 2003), e eram entregues a quem 

neles tinha o seu sustento, ordens militares, pescadores e navegadores.   

Como afirma Freitas (2007), esta faixa costeira era um espaço charneira entre dois 

mundos distintos (p.108), a terra, constituída por espaços físicos e o mar, que 



9 
 

representava o desconhecido. Esta ideia foi reforçada pelas frequentes 

tempestades, galgamentos oceânicos, ataques de piratas, naufrágios, (etc.). 

Foi em Inglaterra por volta de meados do século XVIII, durante a pós-

industrialização, que se aperceberam dos benefícios das terapias ligadas aos 

banhos de mar. Em finais deste século, tanto em Inglaterra como em França, a 

talassoterapia contribuiu para a procura do litoral pelo homem moderno. Deste 

modo, as áreas de praia passaram a ser muito mais que locais de terapia, tornaram-

se em locais de recreio e diversão para as classes mais elevadas. 

Tanto Dias (2003) como Freitas (2007) referem que foi a partir do século XIX com o 

reconhecimento das atividades médico-terapêuticas e lúdicas, que nestes países, se 

ocuparam os terrenos litorais baixos e arenosos. Estes passaram de paisagens 

naturais a espaços humanizados, construídos para se ajustarem aos caprichos 

desta população, claramente sazonal. 

Começaram, então, a surgir as estâncias balneares, que inicialmente eram 

frequentadas pela nobreza e pela burguesia e onde as práticas talasso-terapeuticas 

apenas ocupavam uma pequena parte do dia, sendo importante arranjar ocupação 

para os longos tempos livres. Esta concatenação de factores (aristocracia/burguesia, 

disponibilidade financeira, tempo livre) conduziu ao aparecimento de serviços vários, 

de onde ressaltam os clubes, os casinos e os hotéis de luxo (Dias, 2005, p.10). 

Em Portugal, o período dos Descobrimentos (séc. XV a séc. XVI) foi uma época de 

viragem na mentalidade portuguesa relativamente ao caos e ao desconhecido que 

representava o mar. Contudo, já no início do século XIX, as praias do litoral 

português ainda eram territórios pouco humanizados, apenas em alguns locais, onde 

era mais propícia a fixação de população, como na foz dos rios e ribeiras, se 

implantaram cidades, vilas e aldeias piscatórias, mas acredita-se que vastas áreas 

do litoral estavam ainda desertas. 

Tanto no nosso país como no estrangeiro, até ao início do século XX, a pressão em 

ambientes costeiros causada pelo Homem era ainda muito reduzida, os fenómenos 

originados pelo clima e pelas marés processavam-se naturalmente, apesar de ao 
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longo dos anos a curva demográfica nestas zonas ter vindo a aumentar 

gradualmente. 

Foi sensivelmente a partir da década de 1970, com o aumento do poder económico, 

a melhoria das infraestruturas e dos transportes (terrestre e aéreo) e o 

reconhecimento do direito a férias, permitiu que a restante população seguisse as 

práticas das classes mais elevadas, verificando-se um grande boom turístico, 

destinado, mais precisamente, ao turismo balnear de praia. Surgiram, assim, mais 

estâncias balneares, enquanto que, aquelas que se dedicavam a tratamentos 

termais sofreram um declínio. Para além disso, a segunda habitação nas áreas 

costeiras tornou-se comum à maioria das pessoas. 

Como escreveu Dias (2003) perante a pressão de utilização, surgiram, obviamente, 

as pressões imobiliárias. Em maior ou menor grau, os litorais arenosos oceânicos 

rapidamente são ocupados com empreendimentos turísticos, com urbanizações 

variadas, e com pequenos povoados costeiros convertidos em grandes cidades. 

Muitos trechos costeiros, que ao longo da História quase não tinham sido ocupados, 

ficaram sobreocupados em poucas décadas (p.2). 

Segundo um Relatório da Agência Europeia do Ambiente, divulgado pela Quercus, 

em 2013, a economia europeia está fortemente dependente das áreas costeiras, 

constatando-se que 40% da população europeia vive numa faixa litoral de 50 

quilómetros, 40% do produto interno bruto é gerado nestas regiões (…). Contudo 

esta pressão tem um enorme custo ambiental, devido à pressão sobre as áreas 

marinhas e costeiras (…). 

Em suma, nas últimas décadas do século XX o turismo de massas desenvolveu-se 

de tal forma, que intensificou o crescimento urbano, elevando assim a pressão em 

todo o território, mas principalmente no litoral. Esta pressão toma outras proporções 

quando ao turismo se acresce o facto, de neste mesmo século se ter assistido a um 

crescimento da população, a um desenvolvimento dos transportes e nas 

infraestruturas viárias, à procura do litoral para a implementação de atividades 

ligadas ao lazer tudo isto interferiu com o equilíbrio dos ecossistemas e da linha de 

costa. 
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2.2. Dinâmica e vulnerabilidade do litoral  

O litoral, de uma maneira geral, é por definição um espaço provido de mobilidade, é 

um sistema vivo ativo, onde se intercruzam influências continentais e marinhas, com 

sistemas litorais muito diversos e de desigual complexidade (Ramos-Pereira, 2004, 

p.10). Como tal, o litoral português também assim se carateriza, este pode exibir 

uma enorme variedade de troços geomorfológicos, os exemplos mais comuns são 

as praias e as arribas.  

Como afirma Ferrão (2006) é a Diversidade e o Dinamismo que caracterizam o 

ambiente costeiro português, devido à sua exposição relativamente ao Oceano 

Atlântico. 

 

2.2.1. O caso do litoral português 

O litoral português por ser muito extenso, comparativamente à restante área 

geográfica do país, sempre foi motivo de interesse, pois é constituído por espaços 

singulares e de extrema riqueza, sendo também por isso áreas polarizantes de 

atividades que geram capital e de concentrações urbanas, muitas vezes 

desajustadas à realidade e às particularidades de cada área (Pinho, 2003). 

A costa portuguesa intercala-se entre troços rochosos e troços arenosos, e cada um 

destes é importante do ponto de vista ecológico, biofísico, geológico e 

geomorfológico, para além de estarem todos interdependentes e fazerem parte de 

um mesmo sistema. Apesar de parecer em permanente equilíbrio, cada componente 

deste equilíbrio está em constante mudança, devido a fatores de atividade lenta, 

como por exemplo, a subida do nível médio das águas do mar, e devido a fatores de 

ação rápida, o caso dos temporais. Este desequilíbrio é agravado pela ocupação 

humana, muitas vezes ilegal. Esta pressão iniciou-se em quase toda a costa 

portuguesa sensivelmente durante a segunda metade do século XX, como foi 

anteriormente mencionado. 
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Como resultado destes fenómenos, acresce-se a ação erosiva do mar, o mais grave 

problema que se assiste na costa portuguesa, que interfere com a estabilidade da 

linha de costa.  

As marés, o vento, e sobretudo as ondas são os agentes que regulam a dinâmica do 

litoral. Andrade (1998) defendeu que a dinâmica das praias depende essencialmente 

da actividade das ondas do mar que constituem o seu principal agente forçador, o 

que se traduz em um fluxo morfológico (p.40). As ondas transportam enormes 

quantidades de energia, que ao embaterem na costa, dissipam esta energia sobre 

as diferentes formações geológicas. Esta energia é responsável pela erosão, o 

transporte e a deposição de sedimentos. É nas praias que a ação mobilizadora das 

ondas atinge maior visibilidade, visto que, são constituídas por sedimentos não 

consolidados, e deste modo, estas modificações ocorrem em intervalos de tempo 

reduzidos, sendo no Inverno, quando as tempestades se fazem sentir com maior 

intensidade, que estas transformações na costa mais se fazem sentir.  

A estabilidade de uma praia depende, então, da invariabilidade no volume de 

sedimentos nela retida. Esta estabilidade é importante na medida que contribui para 

a sua conservação, para isso é necessário que as entradas de sedimentos sejam 

suficientes para compensar os sedimentos arrastados pela erosão. 

A localização de Portugal em relação ao mar apesar de ser uma mais-valia 

geoestratégica não deixa de ser, como no restante planeta, um poderoso agente 

erosivo. Ramos-Pereira, no texto O Espaço Litoral e a sua Vulnerabilidade (2004), 

descreve três principais causas do fenómeno da erosão no último século: (i) a 

diminuição do afluxo de sedimentos, sobretudo a partir dos anos 1950, na sequência 

da construção de barragens que, ao reterem aluviões, impedem a sua chegada à foz 

e posterior distribuição pelas correntes (…); (ii) a ocupação desregrada da faixa 

litoral, com construção de habitações e infra-estruturas, impermeabilização de vários 

tipos de áreas arenosas que conduziram a perturbações do normal funcionamento 

autorregulador dos sistemas biofísicos litorais, tendo por vezes conduzido ao seu 

desaparecimento; (iii) a subida eustática do nível do mar em consequência da 

expansão térmica oceânica (p.5). Especialistas deste quadro referem que as duas 

primeiras causas são as que mais se registam no território costeiro português. 
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Assim, no passado dia 7 de Janeiro do corrente ano, a Sociedade Polis Litoral Ria 

Formosa tomou posse de 116 habitações e anexos que se encontravam em situação 

ilegal na Área Protegida da Ria Formosa para, ainda em 2015, serem demolidas. 

Estão previstas a demolição de um total de 800 edifícios. Estas medidas são no 

sentido de um processo de renaturalização da Ria Formosa irá demolir no total 800 

edifícios (Lusa, 2015). 

Estes processos de erosão ao longo da costa interferem, sem dúvida, com o recuo 

da linha de costa, processo totalmente natural, intensificado devido às alterações 

climáticas, e à consequente subida gradual do nível médio do mar, que está a ser 

apressado por razões antropogénicas. Apesar disso, este problema afeta todos os 

países pouco cautelosos que têm a sua faixa costeira ocupada por cidades, 

estradas, indústrias e outras ocupações rígidas que se pretendem duráveis 

(Andrade, 1998, p.38). Esta conquista rápida do mar sobre terra é considerada, pela 

maioria, um processo insustentável e que deve ser parado, de modo a conservar e a 

proteger as praias, pessoas e bens, e é um peso para o erário público, daí assistir-

se a obras de sustentação de terras e de arribas em perigo de cedência. 

A erosão costeira pode então ser vista como perda de património, à qual estão 

associadas despesas acrescidas de proteção e/ou reconstrução, necessidade de 

deslocação dos habitantes e de atividades económicas, sendo prejudicial para 

atividades turísticas (Fortunato et al., 2008, in Sousa, 2012, p.3).  

A conservação de uma praia obriga a um estudo aprofundado das suas variações 

geomorfológicas, das suas fontes de produção de sedimentos, das suas perdas e da 

intensidade em que todos estes fenómenos se processam. Só após essa 

compreensão e na posse de todas as informações é que se pode ponderar os 

impactos e as mais-valias de conservar a praia por meios naturais ou recorrendo a 

qualquer intervenção artificial. 

As estruturas de defesa costeira mais utilizadas em Portugal são os esporões, que 

requerem engenharia pesada, e são perpendiculares à costa com função de 

proteção da faixa costeira, servem para condicionar e limitar o transporte de 

sedimentos ao longo da costa, gerando um depósito de areia a barlamar. Partilha-se 



14 
 

da opinião do docente e investigador Veloso-Gomes, que os esporões originam 

impactes danosos, transferindo os problemas erosivos para sotamar.  

A defesa artificial das praias recorrendo a engenharia pesada é um tema muito 

debatido; parte dos técnicos, apesar de terem a noção que estas obras agravam a 

erosão da costa a sul da sua implantação, para além de interferirem na paisagem, 

argumentam que o mais importante é a salvaguarda dos núcleos urbanos. Veloso-

Gomes (2007) refuta esta visão, visto que é muito difícil prever qual seria o estado 

do litoral e dos núcleos urbanos se não tivessem sido executadas estas construções 

de defesa. 

Deste modo, pode considerar-se que os esporões fazem parte de um tipo de 

soluções de defesa, soluções hard, juntamente com os molhes e os quebra-mares, 

as três são caras e introduzem artificialidade na paisagem, transmitindo uma falsa 

sensação de segurança, incentivando, indiretamente, a ocupação de zonas em risco 

(Veloso-Gomes, 2007, in Sousa, 2012) 

As soluções soft, apesar de ainda serem uma tecnologia em desenvolvimento, são 

mais baratas que as anteriores e mais amigas do ambiente. Inseridas nesta 

categoria encontram-se: os tubos geossintéticos, recifes artificiais, alimentação 

artificial das praias, rebaixamento dos níveis freáticos por bombagem de águas 

subterrâneas na praia, construção de dunas artificiais, (etc.). De todas, a 

alimentação artificial tende a ser a mais viável, tanto a nível económico como 

técnico, quando se verificam em simultâneo quatro condições: tratar-se de uma zona 

de grande importância turística ou densamente povoada; o regime de agitação 

marítima se moderado; existirem reservas de areia adequadas em locais próximos; e 

não haver grandes condicionantes ambientais e ecológicos (Fortunato et al., 2008, 

p.49). Raramente estas quatro condicionantes se verificam numa mesma área, logo 

o resultado torna-se inviável. 

Segundo experiências do LNEC, não há regras que definem a melhor solução de 

defesa costeira, a adoção de um método em função do outro tem a ver com as 

condições de cada local, por exemplo, dependem das características e das 

condições em que se encontra a costa, da tradição, dos materiais e das tecnologias 

disponíveis. 
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Na costa oeste portuguesa é inútil recorrer-se à alimentação artificial, devido à 

energia elevada que as mares produzem ao embater na costa, e deste modo, 

exigiriam recargas frequentes que teriam impactos a nível ambientais e da turvação 

das águas. Pode considerar-se como exemplo o caso da Costa da Caparica. Neste 

caso, a planície litoral comporta uma importante acumulação arenosa que suporta 

uma morfologia diferenciada (…) há uma continuidade morfológica entre as dunas 

das várias unidades da paisagem (Freire, 1986, p.171). Na evolução desta 

continuidade litorânea estão envolvidos agentes naturais, mas também assiste-se a 

ações antrópicas. Estas não só levaram à construção de esporões e diques 

longitudinais, mas ainda levaram ao corte do abastecimento natural da praia quando 

plantou a mata no campo dunar de modo a evitar o avanço das areias para o 

interior, pondo em perigo os campos agrícolas e à exploração de areias, acelerando 

a velocidade de circulação das correntes e contribuindo para a erosão costeira 

(Freire, 1986). Estas ações antrópicas afetaram, sem dúvida, o equilíbrio das praias 

da Costa da Caparica. 

Segundo Veloso-Gomes (2007) perante estes fatos, há que tomar medidas de 

mitigação, nomeadamente:  

(i) Terminar com a construção em massa de barragens e com as extrações de 

areias dos rios para a construção civil, pois estas são um importante elemento para 

o equilíbrio das zonas costeiras;  

(ii) Conservar ou reconstruir as dunas, que são um importante fator na 

preservação das praias, alimentam-nas quando os ventos assim o permitem, e 

servem de barreira ao galgamento oceânicos. Contudo, são ecossistemas frágeis, e 

se o simples pisoteio é suficiente para provocar degradação, a demarcação trilhos 

funcionam como corredores de remoção de areia, assim é conveniente criarem-se 

passadiços sobrelevados recorrendo a estacaria (Freire, 1986);  

(iii) Retirar de forma planeada as populações em risco, porém existem dificuldade 

sociais, políticas e económicas para proceder a estas intervenções; 

(iv) Elaborar novas cartas de risco e vulnerabilidade, que destacassem áreas 

vulneráveis a acontecimentos extremos e de evolução da dinâmica costeira.  
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Estas medidas constituem um enorme desafio e exigem grande esforço por parte de 

políticos, cientistas e outros especialistas do ramo. 

 

2.2.2. O litoral de Sintra 

A costa de Sintra apresenta uma linha de costa com uma extensão de 23Km, uma 

superfície pouco acidentada (…) algo recortada a favor de acidentes estruturais (…) 

geralmente de arriba alta (Andrade et al., 2010, p.5 e 8). Foi realizado um estudo 

pelo Projecto SIAM, sedeado na Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa, 

e que permitiu analisar a dinâmica do sistema litoral do concelho de Sintra (Andrade 

et al., 2010, p.58). Deste trabalho, concluiu-se que a precipitação média irá diminuir, 

desta situação poderá ocorrer a diminuição da alimentação das praias. Todavia, o 

parâmetro precipitação média é pouco significante, o grande problema, em termos 

de alimentação das praias e consequentemente de erosão, é a precipitação máxima 

diária, esta é que poderá trazer consequências para a estabilidade das vertentes. 

Tendo estas precipitações máximas diárias vindo a ser ultrapassadas de ano para 

ano, tem-se verificado forte erosão na zona costeira, especialmente em situações 

sinópticas, provocado por vento forte e portanto, também por ondulação forte junto à 

costa (por vezes, coincidindo com condições de marés vivas), trazendo 

consequências bastante nocivas para as praias. As praias como a Praia Grande, 

mais longas e estreitas e mais frágeis podem perder entre 20 a 40% da sua 

superfície, e as praias como a Praia das Maçãs, mais curtas e profundas, podem 

perder entre 10 a 30% da sua superfície (Andrade et al., 2010).  

Ao longo dos últimos anos têm saído algumas notícias acerca do risco em que se 

encontram algumas praias em Portugal. Numa notícia do Correio da Manhã, de 

Janeiro de 2011 foi referido que 70 praias estão em risco iminente, algumas podem 

recuar ao ponto de desaparecer devido ao avanço do mar, outras estão em perigo 

devido à queda de pedras das arribas (Pereira, 2011, p.6). Em Maio de 2012 foi 

publicada outra notícia que aponta Vila do Conde, Lourinhã e Sintra como os 

concelhos mais ameaçados (Saramago, 2012). Nestas duas notícias é possível 

observar-se o mapa de Portugal continental que aponta as zonas de risco, a Praia 

Grande, a Praia Pequena e a Praia da Adraga, entre outras do concelho de Sintra, 

fazem parte de zonas em risco. 
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Figura. 1: Zonas de risco em concelhos de Portugal Continental. 

(Min. da Agricultura, do Mar, Ambiente e Ordenamento do Território in Saramago, 2012) 

 

No final de 2013 e início de 2014 assistiram-se a grandes tempestades que afetaram 

toda a costa, no dia 6 de Janeiro de 2014 a RTP realizou uma reportagem acerca da 

Praia Grande e da Praia das Maçãs, onde especialistas apontaram que as ondas, de 

elevada intensidade, retiraram grandes quantidades de areia de ambas as praias e 

que atingiram os 9m, mas iriam chegar, certamente, aos 16m, fechando o trânsito 

nas vias de acesso às praias.  
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Figura 2: Fotografias onde se verifica a intensidade das ondas sobre a Avenida Alfredo Coelho, Praia Grande, 

deixando um rasto de destruição (3 de Março de 2014). 

(http://riodasmacas.blogspot.pt/2014/03/praia-grande-com-alerta-vermelho.html) 

 

Em oposição ao que defende Veloso-Gomes, sugere-se, no trabalho desenvolvido 

pelo Projecto SIAM-Sintra, que se sigam medidas de adaptação às alterações 

climáticas, como: (i) adopção de soluções baseadas em estruturas móveis ou 

palafitas para os equipamentos de praia; (ii) evitar o desenvolvimento de um modelo 

turístico baseado exclusiva ou parcialmente no produto sol e praia, redireccionando 

a oferta turística para os valores naturais da faixa costeira do concelho tirando 

partido da sua elevada qualidade estética, paisagística e ambiental que caracterizam 

este litoral; etc. (Andrade et al., 2010, p.59). 

Sem dúvida que neste caso não se pode seguir uma posição totalmente mitigadora 

ou totalmente adaptativa, o melhor é tomar uma posição intermédia. É necessário 

tomar medidas que visem sempre a redução do custo a nível económico, social e 

principalmente ambiental. Deixar a natureza fazer o que lhe compete, tomando 

posições que não comprometam as pessoas, os bens e os ecossistemas.  
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2.3. Um desenvolvimento sustentável e integrado das zonas costeiras 

Desde os finais do século XX, que as questões relacionadas ao meio ambiente, mais 

precisamente com os riscos associados às alterações climáticas, são um sério 

desafio para a sustentabilidade urbana e territorial. Inúmeros cenários, como sejam 

o da erosão, da subida do nível médio do mar, de galgamentos oceânicos, entre 

outros, requerem a aplicação de uma série de medidas mitigadoras e adaptativas 

com vista a salvaguardar as atividades económica, os bens, o bem-estar e acima de 

tudo, a segurança das populações. 

Todavia, é de se salientar que a comunidade técnica e científica, juntamente com 

alguns organismos políticos, têm feito um esforço para estudar e compreender 

melhor os fenómenos costeiros, os mecanismos, os riscos a eles associados e 

acima de tudo a possível resolução destas problemáticas, através programas de 

investigação e até de instituições não-governamentais.  

A consciência e a liderança europeia sobre a importância das zonas costeiras, por 

serem áreas polarizantes de atividades económicas, sociais, culturais e recreativas e 

de concentrações urbanas, muitas vezes desajustadas às particularidades do 

território refletindo-se a uma conflituosidade de usos, têm dado origem a várias 

políticas e iniciativas comunitárias. 

Em 1981, foi aprovada a Carta Europeia do Litoral na Conferência das Regiões 

Periféricas Marítimas da CEE, reunida em Creta (Grécia), que procura conciliar 

princípios de salvaguarda e valorização do litoral com o ordenamento do território 

através da fixação de regras que impeçam a sua degradação e coordenando varias 

instituições 

A Agenda 21 adotada na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro em 1992, constitui um 

documento orientador e que compromete, os governos de todo o mundo a promover 

o triângulo da sustentabilidade nas zonas costeiras marinhas, ou seja, a proteção do 

meio ambiente juntamente com o desenvolvimento económico e a coesão social. 

A Comissão Europeia desenvolveu em 2002 o Programa de Demonstração sobre 

Gestão Integrada das Zonas Costeiras que indicava os princípios gerais e as opções 

para uma estratégia de gestão integrada de zonas costeiras na Europa (…) deverá 

garantir a protecção e requalificação do litoral, o seu desenvolvimento económico e 
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social, bem como a coordenação de políticas com incidência na orla costeira (DR, 

2005). 

Portugal demonstrou desde há muitos anos a sua preocupação com o 

reconhecimento da importância dos espaços litorâneos, levando a que nas últimas 

quatro décadas fossem produzidos e desenvolvidos diplomas e iniciativas 

legislativas. O primeiro, o Domínio Público Marítimo (DPM), o diploma legal sobre o 

regime dos terrenos do Domínio Hídrico (1971) foi inovador e mantêm-se até hoje 

válidos os seus objectivos e a capacidade potencial de intervenção (Cabral, 1990, 

p.54). 

Contudo, só em 1990, o Estado português adotou a Carta Europeia do Litoral, que 

havia sido aprovada pela CEE, cerca de dez anos antes, e adaptou-a às 

especificidades do litoral português dando origem ao Diploma da Gestão Urbanística 

do Litoral. Não conduzindo tal diploma aos resultados esperados, nomeadamente no 

que se refere à protecção e valorização dos espaços costeiros e à requalificação das 

praias, e reconheceu-se que qualquer intervenção nos espaços costeiros tem de ser 

enquadrada numa política de protecção e valorização do ambiente assente em 

princípios adequados de ordenamento do território, foi criada a figura dos Planos do 

Ordenamento da Orla Costeira (POOC) (Ferrão, 2006, p.112), que se irá aprofundar 

mais à frente. 

Ainda que, a Gestão Integrada das Zonas Costeiras (GIZC) tenha sido recomendada 

pela Comissão Europeia em 2002, só em 2009 é que o Governo português aprovou 

uma estratégia para a GIZC, após ter estado cerca de quatro anos a produzi-la e a 

desenvolvê-la. Apesar dos 1853 Km de linha de costa, de Portugal continental e das 

regiões autónomas e da importância que o espaço costeiro tem na economia do 

país, este tem sido tratado como uma faixa descontínua, composta por troços 

dispersos. O grupo de trabalho para a GIZC, coordenado por Veloso Gomes et al. 

(2007), considerou nove princípios:  

(i) Sustentabilidade e solidariedade intergeracional;  

(ii) Coesão e equidade social;  

(iii)  Prevenção e precaução; 

(iv) Abordagem sistémica;  

(v) Suporte científico e técnico;  
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(vi) Subsidiariedade; 

(vii) Participação; 

(viii) Co-responsação;  

(ix) Operacionalidade.  

E oito objetivos fundamentais:  

(i) Cooperação internacional e integração comunitária;  

(ii) O reforço e a articulação institucional;  

(iii)  A conservação de recursos e do património natural e paisagístico;  

(iv)  A qualificação da zona costeira e o desenvolvimento sustentável de 

actividades e usos específicos;  

(v) A minimização de situações de risco e de impactos ambientais, sociais e 

económicos;  

(vi) A concepção de políticas operacionais integradas, com base na previsão a 

médio/longo prazo;  

(vii) A promoção do conhecimento e da participação pública;  

(viii) A avaliação integrada de políticas e instrumentos de gestão da zona costeira 

. 

Cada um destes objetivos com diversas estratégias associadas (ob. cit., pp.41-42). 

Apesar de todo o esforço da equipa, a capacidade de por em prática estratégias, 

programas e políticas institucionais tem sido manifestamente insuficiente face aos 

enormes desafios com que a sociedade e as comunidades locais são confrontadas 

(Veloso-Gomes et al., 2007). Efetivamente, uma gestão com equipas tão alargadas 

em que os técnicos, apesar de terem a sua visão política não alcançam os objetivos 

traçados, muito porque os políticos tomam decisões que os beneficiam 

politicamente, sem ter em conta a objetividade técnica. 

Mas será mesmo possível uma gestão integrada das zonas costeiras, sem antes se 

fazer uma gestão integrada do território? Dias defende que seria impossível fazer-se 

uma gestão integrada das zonas costeiras, visto que são zonas, do ponto de vista 

ambiental, constituídas por sistemas abertos e dependentes, e do ponto de vista 

económico, social e cultural são também sistemas abertos e interdependentes. 

Consequentemente, a GIZC não faz qualquer sentido sem que exista uma Gestão 
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Integrada do Território. A primeira deve constituir, apenas uma parte da segunda 

(Dias, 2003, p.4). 

Atualmente pode-se considerar que a Gestão Integrada das Zonas Costeiras em 

Portugal não foi bem-sucedida, pois até muito pouco foi feito. 

Entretanto em 2003 foi lançado pelo governo o Programa FINISTERRA, que visava 

a regeneração, requalificação e revalorização das áreas costeiras de Portugal 

Continental, adotando medidas e intervenções reestruturantes. Este visava 

concentrar as várias ações e intervenções previstas nos diferentes planos 

relacionados com o litoral, atuando em zonas de risco, reforçando dunas e 

estabilizando arribas pouco seguras, requalificando praias e da paisagem a elas 

adjacentes, protegendo e valorizando áreas costeiras sensíveis, divulgando 

campanhas de sensibilização ambiental ligadas a estas áreas, desenvolvendo um 

programa de monotorização e informatização de toda a orla costeira, etc.. A 

execução do Programa FINISTERRA representaria um investimento de cerca de 125 

milhões de euros. Mais de 50% seriam provenientes de fundos comunitários e de 

fontes de financiamento nacionais e o restante seria proveniente das contribuições 

das autarquias locais, de particulares interessados, dos titulares de licenças e 

concessões de utilização do DPM (Veloso-Gomes et al., 2007, p.68). Devido à falta 

de recursos financeiros, técnicos e humanos o FINISTERRA não avançou. 

Assim, a realização de um desenvolvimento sustentável do litoral, pode dizer-se, que 

depende cada vez mais do bom senso e da educação ambiental da sociedade civil, 

dos investidores e de outros que atuem nestas zonas. Apesar disto, é fulcral que 

cientistas e técnicos continuem a trabalhar na proteção, valorização e dinamização 

dos espaços costeiros. 

 

2.4. Ordenamento do território e instrumentos de gestão territorial – Sintra 

Segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDRC)1, a política de ordenamento do território é promovida pela Administração 

                                                           
1
 https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1061&Itemid=312&lang=pt#text 
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Pública e pretende assegurar uma correta utilização do território português, 

valorizando-o, e tendo como prioridade o desenvolvimento económico, social e 

cultural de forma integrada, harmoniosa e sustentável nas diferentes regiões do 

País. 

O ordenamento do território traça objetivos específicos consoante a realidade da 

área em questão, promovendo sempre: 

(i) A melhoria das condições de vida e de trabalho das populações, respeitando 

valores culturais, ambientais e paisagísticos; 

(ii) Distribuição equilibrada das funções de habitação, trabalho, cultura e lazer 

pelo território; 

(iii) Criação de emprego como manobra de fixação das populações, 

principalmente em aglomerados pouco desenvolvidos; 

(iv) Defesa e preservação dos solos com aptidão para atividades agrícolas, 

florestais ou pecuárias; 

(v) Adequação dos níveis de densidade urbana, de modo a garantir a qualidade 

de vida e a organização económica e social; 

(vi) Rentabilização das infraestruturas existentes; 

(vii) Criação de uma política que permita resolver os casos de carências; 

(viii) Revitalização e reabilitação de centros históricos e de monumentos 

classificados; 

(ix) Recuperação de áreas degradadas; 

(x) Reconversão de aglomerados urbanos de génese ilegal. 

 

As ações de ordenamento do território para além de assegurarem a salvaguarda dos 

valores, devem garantir que:  

(i) Todo o edificado está inserido na paisagem e contribui para a harmonia e 

valorização da envolvente; 

(ii) A proteção dos recursos hídricos, das zonas ribeirinhas, da orla costeira, das 

áreas florestais, etc., são compatíveis com o normal desenrolar da vida dos 

indivíduos; 

(iii) As paisagens únicas e humanizadas, caraterizadas pela sua diversidade e 

pelos sistemas socio-culturais que as suportam, são protegidas e valorizadas; 
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(iv) Os solos estão salvaguardados, de modo a impedir a sua contaminação e 

erosão. 

 

Esta política, de ordenamento do território e de urbanismo está assente no sistema 

de gestão territorial, constituído por inúmeros instrumentos.  

O sistema de gestão está dividido em três âmbitos: 

(i) O âmbito Nacional; 

(ii) O âmbito Regional; 

(iii) O âmbito Municipal. 

 

O sistema caracteriza-se na interação de cada âmbito, através dos instrumentos de 

gestão territorial. Integram assim: 

(i) Instrumentos de desenvolvimento territorial; 

(ii) Instrumentos de planeamento territorial; 

(iii) Instrumentos de política setorial; 

(iv) Instrumentos de natureza especial. 

 

Neste trabalho serão aprofundados os seguintes instrumentos de gestão, visto 

serem os que mais influenciam o território costeiro do concelho de Sintra: 

Quadro 1: Enquadramento dos Instrumentos de Gestão do Território. 

Instrumentos de gestão do território Âmbito Natureza 

Instrumentos de 

desenvolvimento 

territorial 

Plano Regional de Ordenamento do Território – 

PROT-AML 
Nacional 

Natureza 

estratégica 

Instrumentos de 

planeamento 

territorial (vinculativos 

para particulares) 

Plano Municipal de Ordenamento do Território – 

PMOT (Plano Director Municipal – PDM Sintra) 
Municipal 

Natureza 

regulamentar 

Instrumentos de 

política setorial 
Planos Setoriais 

Rede Natura 2000 Sintra 

Nacional Natureza setorial 

Reserva Ecológica Nacional 

– REN Sintra 

Reserva Agrícola Nacional – 

RAN Sintra 
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Instrumentos de 

natureza especial 

(vinculativos para 

particulares) 

Planos Especiais 

de Ordenamento 

do Território - 

PEOT 

Plano de Ordenamento da 

Orla Costeira – POOC Sintra 

Sado 

Nacional 
Natureza 

especial 

Plano de Ordenamento de 

Áreas Protegidas – POAP 

(Plano de Ordenamento do 

Parque Natural Sintra-

Cascais – POPNSC) 

 

(i) PROT – AML Sintra 

Os Planos Regionais de Ordenamento do Território, os PROT, estabelecem 

estratégias de cariz municipal e de desenvolvimento local, servindo de referência à 

elaboração dos Planos Municipais de Ordenamento do Território. Para além disso, 

são fundamentais para a definição dos programas cofinanciados pelos Fundos 

Estruturais e de Coesão da União Europeia.  

Em 2002 foi aprovado o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 

Metropolitana de Lisboa, PROT AML (MAOTDR, 2002), este destacava 17 unidades 

territoriais distintas que serviram de base do modelo territorial. Neste trabalho 

destacar-se-ão apenas a 11 e a 12. 

A unidade territorial 11 integra a Serra de Sintra, classificada como Parque Natural, 

sendo uma área de grande diversidade e contraste paisagístico constitui também 

uma paisagem única na AML, apresentando um elevado valor geológico, 

geomorfológico, florístico e faunístico (Fonseca-Ferreira et al., 2002, p.50). É nesta 

unidade que está inserida Sintra Velha que juntamente com a serra, constituem 

património histórico-cultural, de grande valor e atração turística. 

A 12ª unidade territorial, que tem como nome Litoral Atlântico Norte, corresponde à 

faixa litoral agrícola que se estende desde a Serra de Sintra até ao limite do 

concelho de Mafra (Fonseca-Ferreira et al., 2002, p.51). Aí encontram-se grandes 

áreas de agricultura de subsistência, que lentamente têm vindo a ser abandonadas, 

graças ao aparecimento de outras atividades mais atrativas, ligadas às habitações 

de recreio e lazer. Esta transformação no uso do solo trás consequências negativas 

e isto reflete-se na paisagem. A única forma de travar este processo e preservar a 

paisagem e a manutenção da atratividade turística de qualidade, é realizar uma 
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manutenção da agricultura e estabelecer regras adequadas à construção. É possível 

destacarem-se também, na zona de Colares algumas manchas urbanas que 

funcionam como sistemas urbanos ligados ao recreio e lazer, isto graças à sua 

proximidade ao mar. 

Em 2008 o governo deliberou a alteração do PROT AML, nesta alteração houve a 

redução de unidades territoriais. Deste modo, a unidade territorial 11, Serra de 

Sintra, e a unidade territorial 12, Litoral Atlântico Norte, uniram-se e transformaram-

se na unidade territorial 4, Parque Natural Sintra Cascais. Para além de se terem 

destacado os aspetos mais relevantes desta unidade e delineado algumas opções 

estratégicas (Almeida et al., 2010). 

 

(ii) PDM Sintra 

Os Planos Directores Municipais, mais conhecidos por PDM, definem estratégias de 

desenvolvimento do território, políticas municipais de ordenamento do território e as 

restantes políticas urbanas, articulando-as com as orientações estabelecidas nos 

instrumentos de gestão nacionais e regionais e assegurando uma matriz de 

organização do território do município, a quem cabe a elaboração e revisão dos 

PDM. 

No caso de Sintra, o PDM atual (MAOTDR, 1999), disponível para consulta no sítio 

da internet da câmara municipal de Sintra, encontra-se bastante desatualizado. Este 

foi aprovado entre Setembro de 1998 e Março de 1999, tendo entrado em vigor em 

outubro de 1999, pelo que deveria ter sido revisto ao fim de 10 anos, em 2009, o que 

ainda não aconteceu (Galrão, 2014, p.3). Apesar disso, a Directora Municipal de 

Ambiente, Planeamento e Gestão do Território, a arquiteta Ana Queiroz do Vale, 

garante que o processo de trabalho assumiu um novo dinamismo, de modo a 

cumprir os prazos estabelecidos (Galrão, 2014, p.3). Segundo o presidente da 

Câmara de Sintra, Basílio Horta, esta alteração no PDM visa o reforço da 

competitividade territorial e a capacidade de atrair investimento produtivo; condições 

mais favoráveis ao investimento em reabilitação urbana; efectiva reconversão das 

Áreas Urbanas de Génese Ilegal e compactação das áreas urbanas" para "usos e 

serviços de interesse público (Lusa, 2014).  
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(iii) Rede Natura 2000 Sintra 

A Rede Natura 2000 trata-se de uma rede ecológica integrada na União Europeia. 

Tem como finalidade a proteção e a conservação das espécies e dos habitats na 

Europa que se encontram ameaçados. Dela fazem parte as Zonas de Proteção 

Especial (ZPE), as Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e também os Sítios de 

Importância Comunitária (SIC), englobando o meio terrestre, aéreo e marinho. 

Atualmente a Rede Natura 2000, é o principal instrumento para a conservação da 

natureza na União Europeia2. Nestas áreas, com responsabilidade na conservação 

de espécies e habitats, as atividades humanas devem visar uma gestão económica, 

social e ecologicamente sustentável.  

Em Portugal Continental estão classificadas 31ZPE e 60SIC. Sintra/Cascais está 

avaliado como um Sítio de Importância Comunitário, e tem uma área de 16.632ha. 

Nos territórios de uma ZPE ou SIC que se sobreponham a Áreas Protegidas, como é 

o caso do Parque Natural Sintra/Cascais (PNSC), os respectivos Planos de 

Ordenamento são os instrumentos de gestão territorial que deverão assegurar a 

conservação das espécies e habitats naturais dessa ZPE ou SIC, estabelecendo as 

medidas adequadas para o efeito (ICN, 2006, p.13). 

 

(iv) REN Sintra  

A REN, ou Rede Ecológica Nacional, é uma estrutura biofísica que integra o 

conjunto das áreas que pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e 

suscetibilidade perante riscos naturais são objeto de proteção especial3. Esta, 

estabelece regras e condicionantes ao uso, ocupação e transformação do solo e 

destaca os usos e atividades adequadas com os objetivos deste regime para as 

várias áreas do território nacional. A REN integra diversos objetivos, estes visam 

essencialmente uma ocupação e um uso sustentável do território. 

A 30 de Setembro de 2013 foi tornado público, em Diário da República, a alteração 

da delimitação da REN no Município de Sintra relativamente à área do Parque 

Natural Sintra Cascais. Esta proposta tem como objetivo compatibilizar os usos 

                                                           
2
 http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000 

3
 http://www.ccdr-lvt.pt/pt/reserva-ecologica-nacional-ren/1345.htm 
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previstos no PDM e o regime de protecção consignado no POPNSC, 

especificamente os perímetros urbanos, com a delimitação da REN (DR, 2013). 

  

(v) RAN Sintra 

Às terras que graças às suas qualidades agroclimáticas, geomorfológicas e 

pedológicas que apresentem aptidão para o uso agrícola dá-se o nome de Reserva 

Agrícola Nacional, RAN. É um instrumento que estabelece um conjunto de 

condicionamentos à utilização não agrícola do solo, e que desempenha um papel 

fundamental na preservação do recurso solo e a sua afetação à agricultura4. 

 

(vi) POOC Sintra-Sado 

Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), são um instrumento que visa 

a valorização, a melhoria e a gestão dos recursos litorâneos. 

Constituem objectivos dos POOC a definição de regimes de salvaguarda, protecção 

e gestão estabelecendo usos preferenciais, condicionados e interditos na área de 

intervenção, e a articulação e compatibilização, na respectiva área de intervenção os 

regimes e medidas constantes noutros instrumentos de gestão territorial e 

instrumentos de planeamento das águas5. 

São abrangidos pelos POOC uma faixa costeira com uma largura máxima de 500m 

contados desde a linha de costa para terra, denominada por zona terrestre de 

proteção, e por uma faixa marítima de proteção que prolonga-se até aos 30m de 

profundidade, excetuando as áreas portuárias. 

O POOC Sintra-Sado (MAOTDR, 2003) integra os concelhos de Sintra, Cascais, 

Almada, Sesimbra e Setúbal, uma extensão total de 120Km. Em 2009 a Câmara 

Municipal de Sintra realizou um levantamento das intervenções previstas no POOC 

o município. Este é marcado pela sua diversidade e qualidade paisagística da orla 

costeira (…) associada ao património histórico e cultural, constituem recursos 

fundamentais à projecção e competitividade do concelho e da própria AML, 

                                                           
4
 http://www.dgadr.mamaot.pt/ambord/reserva-agricola-nacional-ran 

5
 http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=94 
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atribuindo responsabilidades acrescidas a todos os intervenientes na sua gestão6. 

Neste documento são descritas as intervenções previstas no POOC; as sete 

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, UOPG; os sete Planos de 

Pormenor, que neste caso são Planos de Praia; um enquadramento regulamentar 

dos Planos de Pormenor; e por fim propõe a alteração do POOC para cada praia. 

Destaco o PP da Praia das Maçãs e o PP da Praia Grande, visto que mais à frente 

nesta tese irei debruçar-me inicialmente sobre estas duas zonas e depois, mais 

especificamente apenas na segunda. 

 

(vii) POPNSC 

De forma a combater as fortes pressões urbanas e turísticas que ameaçavam a 

Serra de Sintra e as áreas adjacentes, locais que são dotados de enorme 

sensibilidade e de valores naturais, criou-se em 1981 a Área de Paisagem Protegida 

de Sintra Cascais (APPSC). Contudo, esta necessitava de outros tipos de proteção 

que vão para além das tomadas pelos municípios. Desta forma, houve a 

necessidade de uma reclassificação desta área, e com a criação da Rede Nacional 

das Áreas Protegidas em 1993, a APPSC nasceu o Parque Natural de Sintra 

Cascais em 1994. E neste mesmo ano foi aprovado o Plano de Ordenamento do 

Parque Natural Sintra Cascais, POPNSC, regulamento responsável pelo Parque. 

Posteriormente, com a entrada em vigor dos PDMs de Sintra e de Cascais e do 

POOC Sintra Sado houve a necessidade de uma revisão do POPNSC, de modo a 

ajustá-lo a uma nova realidade (Bernardes et al., 2003). 

Tal revisão promovida em 2000 pelo Concelho de Ministros refere alguns objetivos 

que, em suma, estejam em conformidade com a Rede Natura 2000, no que respeita 

à conservação dos habitats, da fauna e da flora nativas; que equacionem as atuais 

ocupações do solo por operações imobiliárias e turísticas; que controlem a 

edificação dispersa, que ocorre principalmente em meio rural; e que ajustem os 

limites do espaço respeitando os restantes instrumentos de gestão do território. 

 

                                                           
6
 http://www.apambiente.pt/_zdata/divulgacao/apresentacoes/arhtejo/sintra.pdf 
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2.5. Alternativas ao turismo de massas  

O turismo tem efeitos positivos em vários setores: na economia, no emprego, na 

sociedade e na cultura. Contudo, o turismo apesar de por um lado ser atrativo em 

setores como o do emprego e da economia, por outro, a sua massificação gera 

efeitos negativos principalmente na preservação do ambiente e do património 

histórico-cultural. 

O turismo convencional, hoje em dia considerado de massa, constitui uma ameaça 

para o meio ambiente e para o Homem. Como alternativa existe o turismo 

sustentável.  

O turismo de massas desenvolveu-se bastante entre os anos 1970 e 1990, este 

englobava hotéis, apartamentos turísticos e aldeamentos turísticos, a sua 

implantação era feita sem quaisquer preocupações com o meio ambiente. No final 

da década de 1990 surgiu timidamente o turismo sustentável baseado na proteção 

do meio ambiente e na relação do homem com a natureza e com as diferenças 

sociais e culturais dos vários locais. (Cupeto et al., 2010, p.8). A Organização 

Mundial do Turismo (OMT) apresenta esta última forma de turismo como um modelo 

de desenvolvimento económico concebido para proporcionar aos visitantes uma 

experiência de qualidade e, simultaneamente, manter a qualidade ambiental, algo 

que tanto a comunidade anfitriã como os visitantes dependem (Reyes Ávila et al., 

2002, in Cupeto et al., 2010, p.13). É possível observar na tabela seguinte que o 

turismo de massas e o turismo sustentável diferem bastante (Cupeto et al., 2010, 

pp.15-17): 

Quadro 2: Turismo de Massas versus Turismo Sustentável. 

(Cupeto et al., 2010, pp.15-17) 

 Turismo de Massas Turismo Sustentável 

Estratégias de 

Desenvolvimento 

-Grande escala; 

-Alterações n paisagem; 

-Desrespeito pela capacidade de 

carga do meio; 

-Centrado. 

-Pequena escala; 

-Pouca alteração da paisagem; 

-Respeito pela capacidade de 

carga do meio; 

-centralidade não tao marcada. 

Oferta Turística 

-Investigadores e operadores 

estrangeiros; 

-Oferta estandardizada e 

-Investigadores e operadores 

locais; 

-Pequenas e médias empresas; 
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homogenia; 

-Empregados sem formação. 

-Oferta especializada; 

-Empregados com formação 

especializada no ambiente. 

Procura Turística 

-Turistas passivos; 

-Grandes grupos; 

-Falta de interesse sobre a cultura 

local; 

-Contato com o meio artificial. 

-Turistas ativos; 

-Grupos reduzidos e individuais; 

-Programa personalizado; 

-Interesse pela cultura local; 

-Contato com a natureza e a 

população local. 

 

Segundo o Relatório Brundtland (1987) o desenvolvimento sustentável deve 

satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras para satisfazer as suas próprias necessidades (UN, 1987). 

Desta forma, não se pode dissociar o turismo sustentável do desenvolvimento 

sustentável. 

Assim, a OMT numa Assembleia-Geral realizada, em 1999, em Santiago do Chile, 

publicou O Código Mundial de Ética do Turismo e no Artigo 3º descreve o papel do 

turismo como elemento de desenvolvimento sustentável. Dos cinco pontos 

abordados e desenvolvidos (OMT, 1999, p.7-8), resumidamente, concluiu-se:  

(i) O desenvolvimento turístico tem o dever de salvaguardar o ambiente e os 

recursos naturais, (…) capaz de satisfazer equitativamente as necessidades e as 

aspirações das gerações presentes e futuras;  

(ii) Todos os tipos de desenvolvimento turístico que permitam economizar os 

recursos naturais (…) devem ser privilegiados e encorajados pelas autoridades (…);  

(iii)  Há que dividir ao longo do ano e por todo o território os fluxos de turistas e de 

visitantes (…) por forma a reduzir a pressão da atividade turística sobre o meio 

ambiente, e a aumentar o seu impacto benéfico na indústria turística; 

(iv) As infraestruturas devem estar concebidas e as actividades turísticas ser 

programadas por forma a que seja protegido o património natural constituído pelos 

ecossistemas e a biodiversidade (…) impostas limitações ou obstáculos às suas 

actividades quando elas sejam exercidas em zonas particularmente sensíveis: 

regiões desérticas, polares ou de alta montanha, zonas costeiras, florestas tropicais 

ou zonas húmidas, propícias à criação de parques naturais ou reservas protegidas; 

(v) O turismo de natureza e o ecoturismo são reconhecidos como formas de 

turismo especialmente enriquecedoras e valorizadoras, sempre que respeitem o 
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património natural e as populações locais se ajustem à capacidade de acolhimento 

dos lugares turísticos. 

 

O turismo sustentável tem promovido principalmente duas formas de turismo 

alternativo, o turismo de natureza e o ecoturismo. O turismo de natureza é um 

produto turístico constituído por estabelecimentos, serviços de alojamento e 

atividades de animação em uma área protegida e não deteriorada. Segundo a 

Associação Empresarial de Portugal, este setor de Turismo de Natureza integra dois 

mercados, um de natureza soft, onde as experiências se baseiam na prática de 

actividades ao ar livre de baixa intensidade (passeios, excursões, percursos 

pedestres, observação da fauna, etc.) (…), e outro de natureza hard, onde as 

experiências relacionam-se com a prática de desporto de Natureza (rafting, 

kayaking, hiking, climbing, etc.) e/ou de actividades que requerem um elevado grau 

de concentração ou de conhecimento (bird watching, etc.) (AEP, 2008, p. 1). O 

ecoturismo apesar de muitas vezes ser visto como uma sub-categoria do turismo de 

natureza tem de ser visto de uma forma distinta e isolada. O ecoturismo representa 

uma forma mais abrangente de viajar os seus praticantes devem respeitar, ter 

vontade de aprender e de beneficiar o ambiente e as comunidades. (…) Caracteriza-

se por equipamentos de pequena escala em localidades remotas para onde se 

deslocam pequenos grupos de turistas (Dinis, 2005, p.80). 

 

A Europa é das regiões do globo com maior fluxo de turistas; em 2013 as chegadas 

internacionais totalizaram 1.086.8 milhões, representando um acréscimo de 5.0% 

face a 2012 (INE, 2014, p.4), a OMT prevê que este ano cresça novamente, Figura 

3, e que, em 2020 receba 45.9% das chegadas de turistas do total de turistas 

mundiais (Dinis, 2005, p.58). Perante esta previsão de crescimento, é importante 

criar medidas de implementação da sustentabilidade no setor do turismo. 
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Figura 3: Total de chegadas de turistas internacionais à Europa, 2009-2013. 

(UNWTO in INE, 2014, p.18) 

 

 

Tabela 1: Chegadas de turistas por regiões de destino, 2009-2013. 

(UNWTO in INE, 2014, p.19) 

 

 

Assim, a União Europeia criou algumas medidas para o turismo, através do V 

Programa Comunitário de Política e Acção em Matéria de Ambiente, são elas: 

(i) A procura de uma dispersão do turismo no tempo e no espaço; 

(ii) O fomento de novas formas de turismo em prol do ambiente; 

(iii) A diminuição do uso do automóvel em função do transporte público; 

(iv) Uma melhor gestão do turismo de massa; 

(v) A sensibilização dos turistas no que toca ao ambiente. 

 

(i) O turismo sustentável em Portugal 

A atividade turística em Portugal acompanhou a evolução do turismo europeu. No 

que respeita à oferta (…) quer as dormidas quer os proveitos resultantes dessas 

dormidas apresentaram crescimentos em 2013 (+5.2% e +6.3%, respetivamente) 

(INE, 2014, p.24).  



34 
 

O território é o suporte de todas as actividades turísticas, mas no Turismo de 

Natureza e no Ecoturismo, adquire uma relevância especial, pois não só é o suporte, 

mas também o principal argumento, pelo que constitui o marco de referência para o 

desenvolvimento (AEP, 2008, p.5) deste tipo de turismo. 

O fato de Portugal dispor de um património natural muito rico possuindo; um leque 

muito variado de paisagens; uma diversidade enorme de habitats; e grandes áreas 

classificadas com fortes valores naturais e de diversidade a nível da fauna, flora e da 

qualidade paisagística e ambiental, equivalendo a cerca de 21% do território 

português7. Torna-o um destino de excelência para a prática do turismo sustentável.  

Sem dúvida que outros elementos importantes para destacar Portugal como um pais 

de eleição para este tipo de turismo, é a sua proximidade relativamente aos 

principais mercados emissores europeus (Alemanha e Holanda), o clima favorável à 

prática de atividades ao ar livre durante todo o ano e a segurança. 

Contudo, em comparação com outros países, a realidade do turismo de natureza e, 

principalmente, do ecoturismo em Portugal é ainda pouco adotada por grandes 

empresários do setor do turismo e dos portugueses em geral. Os portugueses ainda 

estão pouco informados sobre muitas questões ligadas ao ambiente, e apesar de 

ainda fazer-se muito pouco relativamente à implementação de práticas sustentáveis 

no setor do turismo, nestes últimos anos assiste-se a uma crescente preocupação 

(Morais, 2002, in Dinis, 2008, p.102). 

No separador do turismo do Atlas do Parque Natural Sintra-Cascais (Baltazar et al., 

2005, p.44), são descritas algumas linhas de ação que integram uma estratégia de 

desenvolvimento do turismo no Parque, tais como:  

(i) Ações de conservação do meio ambiente e da natureza por parte do setor 

público e do setor privado; 

(ii) Conceber produtos de turismo de natureza de caráter sustentável; 

(iii) Promoção e valorização da paisagem; 

(iv) Implementação de técnicas “amigas” do meio ambiente; 

(v) Proteção e valorização do património (natural, cultural e histórico), tendo em 

conta as ações e os projetos que ocorrem no litoral, de modo a conciliar a proteção 

patrimonial com o desenvolvimento turístico e recreativo, etc.. 

                                                           
7
 http://www.icnf.pt/portal/turnatur 
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Em suma, estas diretrizes têm como principal função: desenvolver novas áreas de 

aptidão turística e dinamizar as existentes; projetar e executar de forma sustentável 

produtos turísticos que contribuem para o aumento da procura; e incentivar, de 

forma controlada e sustentável, os recursos que este território oferece. É importante 

referir que esta visão contraria uma conjuntura do passado, em que o turismo e a 

conservação da natureza não eram vistos como parceiros estratégicos, mas sim 

como opositores. 

 

(ii) Turismo sustentável em zonas costeiras 

Como em Portugal a indústria do turismo depende muito do turismo realizado nas 

áreas costeiras, devido à qualidade paisagística das praias associadas às condições 

climáticas, o Turismo está dependente da existência e da qualidade das zonas 

balneares, previsivelmente afetadas de forma negativa pela alteração do regime 

hidrológico e consequente disponibilidade de água de suporte às atividades 

turísticas (Turismo de Portugal, 2010, p.43). Assim, o futuro das praias pode estar 

em causa caso não se realizem medidas sustentáveis nestas áreas, através de 

soluções que interfiram o menos possível o território costeiro. 

Deste modo, em 2010 foi aprovado em Conselho de Ministros a Estratégia Nacional 

de Adaptação às Alterações Climáticas que criou um grupo de trabalho que se iria 

debruçar sobre esta problemática no setor do turismo. Este grupo tinha como 

principal função criar e desenvolver o Plano de Adaptação às Alterações Climáticas 

para o Turismo, que deveria integrar uma estratégia conjunta entre diferentes 

interessados, e cujo relatório preliminar teria de estar concluído em 2011, o que não 

se veio a verificar. O Plano irá estabelecer algumas medidas que deverão ser 

adotadas pelo setor e que passam pela tomada de consciência dos riscos que 

correm aquando o investimento nas zonas mais sensíveis do litoral, com o intuito de 

diminuir a pressão no território e a sazonalidade e de conter a oferta na faixa litoral, 

através da relocalização e reconversão das edificações existentes (Turismo de 

Portugal, 2010, p.43). É neste sentido, que o Turismo de Portugal desenvolveu um 

sistema que estimula a relocalização de empreendimentos que se encontrem 

instalados em praias e arribas em risco devido à intensa erosão que sobre elas atua. 
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(iii) Regeneração do território costeiro, uma nova forma sustentável de 

ocupar – São Bartolomeu do Mar 

Como já foi mencionado, a adoção de medidas mitigadoras na faixa costeira em 

risco devem ser complementadas com uma estratégia de adaptação, de modo a 

garantir o desenvolvimento destas áreas. 

Em 2008 foi criado o programa de requalificação e valorização da orla costeira, Polis 

Litoral. Integra uma política de proteção do meio ambiente e de valorização da 

paisagem, considerando sempre o fator sustentabilidade e a dinamização das 

atividades económicas presentes. 

Vai ser abordado o caso da localidade de São Bartolomeu do Mar, Esposende. Os 

núcleos populacionais e os terrenos agrícolas encontram-se em perigo iminente da 

ação erosiva do mar. Faz parte do Programa Polis Litoral Norte, que abrange uma 

faixa de 50Km (Caminha, Viana do Castelo e Esposende), integrando ainda por mais 

30Km zonas estuarinas. O litoral norte é das zonas com maior risco erosivo do 

continente português, e é constituído maioritariamente por praias de areia ou 

pontuadas por rochas ou cascalho. 

São Bartolomeu do Mar é uma das zonas mais ameaçada, pois caso haja (…) o 

rompimento da linha de costa poderão resultar sérios problemas económicos e 

sociais para a região. A este cenário acresce a pressão a que são sujeitos os 

sistemas dunares predominantes em toda a costa8. 

 

                                         1965                                           2009 

Figura 4: O avanço do mar em São Bartolomeu do Mar. 

(http://gerotempo.blogspot.pt/2011/02/erosao-na-costa-portuguesa-s-bartolomeu.html) 

                                                           
8
 http://www.polislitoralnorte.pt/?1&co=147&tp=4&cop=80&LG=0&mop=150&it=pagina 



37 
 

 

 

 

 

Figura 5: Evolução dos efeitos da erosão marítima na praia de São Bartolomeu do Mar. A construção está em 

risco eminente. 

(http://www.playocean.net/portugal/esposende/praias/praia-de-sao-bartolomeu-do-mar; 

http://www.diariodominho.pt/conteudos/53062;http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=1624678&dossier

=Radiografia%20da%20costa%20portuguesa) 

 

Pode considerar-se estas ameaças como oportunidades de reestruturação e 

valorização da localidade. Pelo que este território dispõe de um rico ecossistema e 

de uma rica cultura ligada à religião e ao mar, havendo condições para a criação de 

um polo atrativo, dinamizando a economia e o turismo sustentável. 
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Os objetivos principais desta ação levada a cabo pelo Polis Litoral Norte são a 

contenção da ocupação em zonas costeiras de risco e a retirada programada de 

ocupações em zonas vulneráveis ou de risco9. Assim, após a elaboração de um 

PMOT prevê-se a:  

(i) Retirada gradual dos edifícios e a demarcação das áreas destinadas ao 

estacionamento;  

(ii)  Reabilitação do sistema dunar;  

(iii)  Renaturalização das áreas degradadas e/ou desocupadas; 

(iv) Qualificação da urbe, tendo em conta o quotidiano e as tradições daquelas 

gentes10. 

 

Segundo o Jornal de Notícias, no dia 2 de Junho de 2014, foram iniciadas em São 

Bartolomeu do Mar as obras do Polis Litoral Norte, o projeto prevê, entre outras 

ações, uma intervenção "ao longo de 350 metros de extensão da frente marítima, 

que inclui a demolição seletiva das 27 edificações, obras de consolidação do muro 

de contenção existente, a requalificação arquitetónica da plataforma (…). Em causa 

está uma intervenção de renaturalização daquela zona bem como de combate à 

erosão costeira que coloca em risco estas construções (…). O investimento 

estimado em 2,9 milhões de euros é financiado em 70% pelo Programa Operacional 

Temático de Valorização do Território (POVT). Os restantes 30% são assegurados 

pelo Estado e pela Câmara de Esposende, acionistas da sociedade10.  

Em outra notícia do Jornal de Notícias, o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, Jorge Moreira da Silva, lembrou que as demolições “não se fazem com 

qualquer sentimento de alegria ou satisfação”, mas sim como “ultimo recurso”, 

quando não há outra solução para defender pessoas e bens de “fenómenos 

extremos de erosão costeira” (…) assegurou ainda que, quando estão em causa 

primeiras habitações, as demolições só ocorrem quando estiver garantido o 

realojamento dos moradores11.  

                                                           
9
 http://polislitoralnorte.pt/?1&it=accoes_cat_lst&mop=196&co=96&ct=96 

10
 

http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Braga&Concelho=Esposende&Option=Interior&content_id=3936503&
page=-1 
11

 
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Braga&Concelho=Esposende&Option=Interior&content_id=3951304&
page=-1 
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3. PROPOSTA DE REGENERAÇÃO DA PRAIA GRANDE 
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3.1. Enquadramento do território 

Segundo os censos de 2011 (INE,2012) Sintra juntamente com Lisboa, Vila Nova de 

Gaia e Porto foram considerados os quatro municípios mais populosos do país 

(Figura 6). No contexto nacional e municipal Sintra representa 4% da população total 

de Portugal e 13% dos habitantes a Área Metropolitana de Lisboa (AML). Segundo a 

mesma fonte, o movimento pendular de saída de população nos 10 municípios mais 

populosos do país, o mais significativo foi em Amadora, Loures e Sintra, 

sensivelmente 30% da população deslocava-se para fora do município por razões, 

de trabalho ou estudo (Tabela 2). Estes movimentos continuam bastante 

significativos na atualidade, o que só poderá ser comprovado num próximo 

recenseamento geral da população. 

 

 

Figura 6 - Os 10 municípios mais populosos em 2011. 

(INE, 2012) 
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Tabela 2: Movimentos pendulares: entradas e saídas nos 10 municípios mais populosos, em 2011. 

(INE, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Enquadramento e localização da freguesia de Colares no concelho de Sintra. 
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Mas Sintra é muito mais que um grande município, é muito mais que uma grande 

cidade-dormitório. Sintra é um testemunho de quase todas as épocas da história 

portuguesa. E vai muito para além disso, Sintra é um achado de vestígios da própria 

história da Humanidade12. Sabe-se, graças a vários achados, que o povoamento do 

litoral de Sintra remonta até ao Neolítico. Desde então, várias civilizações passaram 

por lá, Celtas, Gregos, Cartagineses, Romanos, entre outros (Fernandes, 1998). No 

entanto Sintra, neste caso a vila, atingiu o seu auge no século XIX, em plena época 

romântica quando era procurada pela elite portuguesa e internacional. A 

proximidade à capital contribuiu para uma intensa ocupação humana um pouco por 

todo o concelho e ao longo de várias épocas da história. 

Em Sintra, tanto na Vila como na Serra, observa-se uma paisagem natural e cultural 

única. Esta exuberância é fundamentada pelo micro-clima da região e por uma 

ocupação humana intensa. Este deve-se à proximidade do concelho relativamente 

ao Oceano Atlântico e à existência de uma barreira de condensação criada pela 

Serra de Sintra, provocando chuva intensa. Desde sempre que o clima e a 

existência de muitas linhas de água (Figura 8) levaram à existência de solos férteis 

nas várzeas que circundam a Serra.  

No que diz respeito à topografia, o território de Colares é heterogéneo, ou seja, pela 

observação do mapa da Hipsometria (Figura 9) e dos Declives (Figura 10) está-se 

presente um território escarpado no litoral à exceção das zonas de praias, 

essencialmente plano a norte e bastante acidentado a sul, devido à existência da 

Serra de Sintra. Estão bem demarcados, o cume da Serra e as linhas de festo e de 

vale, que coincidem com as linhas de água. 

Observando-se o edificado existente (Figura 11), pode dizer-se que este, em 

comparação com outras áreas do concelho, é reduzido e disperso, característico de 

zonas pouco urbanizadas. Sobrepondo o mapa anterior, com o da Figura 10, com o 

mapa da Figura 12, Evolução urbana e tendências de crescimento e com o ultimo, 

Hierarquia viraria (Figura 13), é possível assumir-se que as populações fixaram-se, 

como é costume, nas áreas pouco declivosas e ao longo das principais vias de 

circulação. 

Através da observação da fotografia aérea (Figura 14), a mancha verde permeável, 

possivelmente destinada ao uso florestal e agrícola, é muito superior à mancha 

                                                           
12

 http://www.cm-sintra.pt/historia/louvar-amar 
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construída, daí ser considerado um território rural. Este fato deve-se essencialmente 

à existência do Parque Natural Sintra Cascais e à existência de terrenos que se 

encontram sob influência da REN, da RAN e do POOC. 

 

 

Figura 8: Topografia e linhas de água da freguesia de Colares. 
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Figura 9: Hipsometria da freguesia de Colares. 
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Figura 10: Mapa de declives da freguesia de Colares. 
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Figura 11: Edificado existente na freguesia de Colares. 
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Figura 12: Evolução urbana e tendência de crescimento da freguesia de Colares. 
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Figura 13: Hierarquia viária da freguesia de Colares. 
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Figura 14: Fotografia aérea da freguesia de Colares. 
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Sintra pelo seu património natural e cultural atrai numerosos turistas de todo o 

mundo, nomeadamente é reconhecido internacionalmente pelas organizações que 

promovem o turismo como por exemplo, a European Best Destination, uma 

organização que promove a cultura e o turismo na Europa, reconheceu, em 2014, 

Sintra como um destino turístico em duas categorias. O 1º lugar na categoria dos 

Castelos Mais Bonitos da Europa, com o Palácio da Pena; e o 4º lugar na categoria 

dos Melhores Tesouros Escondidos da Europa, com a vila de Sintra; esta última 

distinção foi justificada com a já referida especial localização, entre o mar e a serra. 

Contudo, a região de Sintra destaca-se também pela sua magnífica costa marítima, 

que ao longo de 23Km é pontuada por escarpas e diversas praias, desde as de 

caráter considerado urbano até às selvagens. Para além disso, na freguesia de 

Colares está situado o famoso Cabo da Roca, o ponto mais a poente do continente 

europeu, como escreveu Luís de Camões em Os Lusíadas, Canto III: (…) Eis aqui, 

quase cume da cabeça da Europa toda, o Reino Lusitano, onde a terra se acaba e o 

Mar começa (…). 

Neste trabalho o principal objetivo será divulgar e criar uma estratégia que dinamize 

o litoral da freguesia de Colares, integrar e criar condições para que o litoral faça 

parte do trajeto realizado pelos turistas que visitam a vila de Sintra. Esta estratégia 

terá como fio condutor as praias da freguesia, em especial, a Praia Grande. 

 

3.2. Estratégia para o litoral de Sintra 

O turismo é um eixo de desenvolvimento fundamental para o país, principalmente o 

turismo de praia. Neste trabalho, e como já foi referido, a intensão é desenvolver e 

dinamizar o litoral da freguesia de Colares, através de um turismo de praia 

sustentável e do turismo de praia. Só é possível concretizar esta intensão 

divulgando e valorizando as praias. Deste modo, é necessário reajustá-las a novas 

realidades e regenerar o território que as integra. 

 

A estratégia desenvolver-se-á por etapas; numa primeira fase, é feita uma 

caraterização das praias. Atualmente existe no relatório do POOC Sintra-Sado a 
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caraterização de algumas das praias que se irá apontar. Contudo, podem mudar de 

tipo, consoante as condições que apresentam atualmente e a estratégia que se 

pretende seguir. Isto é, de 2003, data em que foi realizado o POOC Sintra-Sado, até 

hoje, a linha da costa de Sintra sofreu diversas alterações e muitas praias 

encontram-se degradadas, umas devido a tempestades violentas, outras devido ao 

avanço sazonal do mar e pelo vento e ainda outras devido à ação desregrada do 

Homem. Segundo o POOC (MAOTDR, 2003), a caraterização de uma praia visa a 

fruição do que esta tem para oferecer sem comprometer a sua integridade. Deste 

modo a estratégia terá um caráter renaturalizador. Existem seis categorias de 

classificação das praias:  

(i) Tipo I – praia urbana com uso intensivo (praia urbana); 

(ii) Tipo II – praia não urbana com uso intensivo (praia peri-urbana); 

(iii) Tipo III – praia equipada com uso condicionado (praia semi-natural) 

(iv) Tipo IV praia não equipada com uso condicionado (praia natural) 

(v) Tipo V – praia com uso restrito (litoral de proteção) 

(vi) Praia com uso interdito 

Assim, de acordo com esta classificação, as do Colares assinaladas na Figura 15 

poderão ser identificadas como: a Praia da Aroeira e a Praia do Cavalo, que 

atualmente não se encontram classificadas no POOC, passam a ser chamadas de 

Praias com uso interdito; a Praia da Ursa mantém o Tipo IV e a da Adraga mantém o 

Tipo III; as praias Grande, Pequena e das Maçãs foram reclassificadas, a grande 

passou de Tipo II para Tipo III, a Pequena de Tipo IV para Tipo V e a Praia das 

Maçãs de Tipo I para Tipo II. 

Numa segunda fase, é questionado O que para além das praias, mais pode 

potenciar e dinamizar o litoral? A resposta a esta questão aponta para o restante 

património natural, cultural e histórico que esta zona oferece. Este pode servir de 

base para realizar um percurso pedestre desde o Cabo da Roca até à Praia das 

Maçãs, e este trecho do litoral que irá oferecer segurança e conforto ao utilizador, 

pontuado não só pelas praias, que possibilitam a realização de diversas atividades 

recreativas, mas também por elementos de interesse geológico, monumentos pré-

históricos, sempre desfrutando de uma vista privilegiada para o mar. 
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Na etapa seguinte são ponderadas quais as praias com maior afluência e se estão 

preparadas para suportar o fluxo que se pretende gerar. Assim, as praias com mais 

afluentes são as da Adraga, a Grande e a das Maçãs, a principal razão para serem 

estas é a sua capacidade de carga e a sua localização. Estas estão integradas em 

aglomerados urbanos, Almoçageme, Praia Grande e Praia das Maçãs, 

respetivamente. Atualmente estas localidades não estão preparadas a nível de 

estacionamento e outros equipamentos para receber a quantidade de pessoas que 

recebem na época alta do verão. Deste modo, há que preparar estes aglomerados 

para suportar o fluxo gerado no verão, para além do fluxo que se pretende potenciar 

com a requalificação das praias.  

A última etapa é a criação de planos de pormenor. É através destes, que o estudo 

das localidades que suportam as praias será feito. Após a demarcação dos limites 

do plano há que definir objetivos de atuação, sempre tendo em conta a proteção dos 

ecossistemas e das populações e resolvendo questões ligadas ao uso balnear e 

infraestruturação associada. Este trabalho de projeto propõe quatro Planos, contudo, 

focar-se-á a norte, de modo a abranger a Praia Grande e a Praia das Maçãs. Hoje, 

já existem propostas de Planos de Pormenor para estas zonas, mas são mais 

generalistas e ainda não saíram do papel. 
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Figura 15: Estratégia geral para o litoral de Sintra. Neste mapa observam-se: as variadas praias e as respetivas 

tipologias; os principais pontos de interesse e as principais atividades; as principais vias de acesso e percursos 

pedonais litorâneos; e os quatro Planos de Pormenor propostos. 
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3.2.1. Plano de Pormenor – Praia das Maçãs 

 

Figura 16: Fotografia aérea com a delimitação do Plano de Pormenor da Praia das Maçãs. 

 

Apesar da proximidade da vila de Sintra com o mar (e da existência do elétrico 

desde 1904 que liga a vila à Praia das Maçãs) a ocupação do litoral do concelho foi 

sempre bastante reduzida. Mas, a partir da década de 50, com a inauguração das 

Piscinas da Praia Das Maçãs, a existência do elétrico começou a fazer mais sentido 
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e esta localidade começou a parecer-se mais com a estância balnear que se 

conhece hoje, para além de que lá já existia, desde 1941, a Colónia de Férias da 

CP, que era frequentada durante o verão pelos filhos dos ferroviários da CP, mas 

que hoje em dia já não se encontra em funcionamento. 

 

Quadro 3: Diagnóstico e Programa realizados para a Praia da Maçãs. 

Diagnóstico/Ameaças Programa/Oportunidades 

(i) A Praia das Maçãs atrai muitos visitantes no 

Verão devido ao seu areal considerável e à sua 

localização, está inserida dentro de um aglomerado 

urbano e dela é possível comtemplar a Vigia de 

Colares. O seu acesso faz-se através da Avenida 

Eugene Levy, que é a continuação da Avenida do 

Atlântico (Figura 17); 

(ii) O aglomerado urbano da Praia das Maçãs, 

por um lado, está bem preparado para receber 

turistas, pois para além de ser o destino final do 

elétrico que vem desde o centro da vila de Sintra, 

oferece restaurantes, bares, residenciais, bungalows, 

enumeras casas de turismo rural um complexo 

desportivo, um complexo de piscinas e um mercado. 

Por outro, muitas destas construções ou não estão 

em bom estado ou não estão bem inseridas na 

paisagem, para além de que se denota alguma falta 

de planeamento e gestão urbana, na medida em que 

há grandes áreas de terrenos vazios, e durante o 

Verão na parte antiga junto à praia o estacionamento 

e o trânsito são completamente desregrados, 

interferindo no conforto e bem-estar dos habitantes, 

dos visitantes e até da natureza (Figura 17); 

(iii) Uma característica da praia e que afeta os 

seus banhistas é o fato de ter carência de 

infraestruturas de apoio, como sejam, 

estacionamento, acessos em condições, balneários, 

vestiários e posto de socorro; 

(iv) Em direção às Azenhas do Mar é possível 

observarem-se as arribas, que atraem não só 

pessoas que têm interesse em fazer casas de férias, 

mas também pescadores, pessoas que apreciam 

fazer desporto ao ar livre, piqueniques, (etc.). 

Contudo, esta área costeira, devido à ocupação ilegal 

de construções e à erosão provocada pelo mar, 

(i) Um estudo dos Regulamentos 

administrativos deste território; 

(ii) Demolição de edifícios que estejam 

implantados em áreas de risco, se encontram em 

desconformidade com a lei ou interfiram com a 

preservação do areal. Esta estratégia de remoção 

das construções indevidas na costa processar-se-á 

segundo prioridades de atuação (Figura 18); 

(iii) Relocalização dos edifícios demolidos para 

áreas urbanas próximas e inseridas dentro do P.P., 

de modo a salvaguardar os valores naturais 

existentes e a potenciar um espaço público 

sustentável e para todos. Por exemplo, o comércio, 

os bares e restaurantes, o clube recreativo e os 

campos de jogos que estão instalados em cima da 

praia seriam deslocados para o grande terreno baldio 

do outro lado da Avenida Eugene Levy, para além de 

se requalificar o mercado, de se criar um espaço 

público de qualidade, com espaços verdes, áreas de 

lazer exteriores e estacionamento, que 

principalmente durante o Verão é escasso (Figura 

20); 

(iv) Casos em que há ponderação de remover 

aglomerados com alguma densidade e de valor 

histórico e patrimonial, a demolição será o último 

recurso, contudo, o trânsito será condicionado e a 

sua ocupação controlada, de modo a diminuir as 

pressões erosivas, a garantir a máxima segurança 

dos circulantes, a qualidade de vida dos habitantes e 

dos banhistas; 

(v) Renaturalização das áreas degradadas e 

das zonas onde ocorreram demolições; 

(vi) Criação de estacionamentos fora das áreas 

de risco e em conformidade com as leis; 

(vii) Substituir os bares e restaurantes, por 
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encontra-se em estado de risco de desabamento 

(Figura 18); 

(v) De uma forma geral é possível verificar que 

esta área, apesar de ser considerada urbana e 

consolidada, ainda tem grandes áreas de terreno 

permeável à espera de regeneração. A Praia das 

Maçãs é muito mais que uma zona de turismo de 

praia, é um aglomerado que sobrevive à 

sazonalidade pois interferem nele várias dinâmicas. 

 

espaços mais “amigos do ambiente”, com qualidade 

estética, inseridos na paisagem, e principalmente, 

que não interfiram com o desenvolvimento natural 

dos ecossistemas; 

(viii) Projetar um núcleo de balneários, vestiários 

e posto de socorro com qualidade estética, inseridos 

na paisagem (Figura 20); 

(ix) Acessos pedonais entre a Vigia e a Praia 

das Maças caso passem pela duna têm de estar 

sobrelevados, sobre estacas (Figura 20); 

(x) Reposicionar a linha do elétrico, de modo a 

facilitar a circulação pedonal e automóvel (Figura 20). 

 

 

 

Figura 17: Elementos de destaque da Praia das Maçãs.  

 

 

 

Figura 18: Localização da praia e das arribas que se encontram em risco e ameaçam as construções. 
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Figura 19: Forma de ocupação do solo, a nível viário e de edificado. 

 

 

 

                         

Figura 20: Proposta. 
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3.2.2. Plano de Pormenor – PIER Ribeira de Colares 

 

Figura 21: Fotografia aérea com a delimitação do Plano de Intervenção em Espaço Rural da Ribeira de Colares. 

 

Um Plano de Intervenção em Espaço Rural, PIER, é uma modalidade específica do 

plano de pormenor, ou seja, é um plano que abrange apenas o solo rural. Neste 

caso achou-se importante realizar uma para as margens da Ribeira de Colares, pois 

esta interfere na estabilidade dos sedimentos da Praia Grande e da Praia das 

Maçãs. 
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Quadro 4: Diagnóstico e Programa realizados para a Ribeira de Colares. 

Diagnóstico/Ameaças Programa/Oportunidades 

(i) A paisagem da bacia de hidrográfica da 

Ribeira de Colares tem um grande valor patrimonial, 

quer natural quer histórico-cultural;  

(ii) A ribeira apesar de não ser um grande marco 

na paisagem, pois o seu caudal é reduzido, influencia 

os ecossistemas onde está inserida;  

(iii) Os campos agrícolas são uma constante ao 

longo das margens da ribeira (Figura 22); 

(iv) Representa um grande risco de cheias, 

originando prejuízos materiais em habitações e no 

património arquitetónico. A pressão demográfica, e 

por conseguinte, a ocupação indevida das margens 

acentuam a ocorrência de cheias. O transbordo do 

leito da ribeira de Colares interfere não só ao longo 

das margens, mas tambem na foz, ou seja, na Praia 

das Maçãs, originando, assim um processo erosivo na 

duna que alimenta a praia de areia; 

(v) As ligações entre a Avenida do Atlântico e a 

ribeira são praticamente inexistentes, para além de 

não estarem assinaladas. As habitações existentes 

neste eixo viário funcionam como uma barreira física 

e visual (Figura 23). 

 

(i) Um estudo dos Regulamentos 

administrativos deste território; 

(ii) Um estudo fundiário, geológico e 

geomorfológico; 

(iii) Criar um programa de renaturalização da 

ribeira e torna-la “mais pública”. Isto é, atualmente a 

ribeira exceto quando passa por dentro dos 

aglomerados urbanos, no Mucifal, por exemplo, tem 

um carater mais privado, visto que ela corre entre 

terrenos agrícolas privados. Nestas zonas há que 

criar acessos sinalizados para que qualquer pessoa 

possa usufruir da Ribeira de Colares; 

(iv) Criação de percursos que liguem o centro de 

Colares às praias, pontuados por espaços de recreio 

e de lazer convidativos e também por hortas 

comunitárias. Promovendo, assim, atividades ao ar 

livre como: desporto, meditação, jornadas de 

fotografia, ateliers de pintura, (etc.) (Figura 24); 

(v) Seria uma mais-valia para a dinamização 

das margens da ribeira, caso se integrassem escolas 

e centros recreativos em projetos que promovessem a 

proteção e a valorização da paisagem ribeirinha. 
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Figura 22: Relação entre os campos agrícolas e a ribeira. 

 

 

Figura 23: Relação entre o edificado e a ribeira. 
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Figura 24: Proposta. 
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3.2.3. Plano de Pormenor – Praia Grande 

 

Figura 25: Fotografia aérea com a delimitação do Plano de Pormenor da Praia Grande. 

 

Foi partir dos anos 50, assim como na Praia das Maçãs, que a Praia Grande 

começou a dinamizar-se a nível turístico (Figura 26). Em 1950 foi inaugurada a 

famosa Colónia da CUF, esta chegou a ser considerada na altura uma das melhores 
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da Europa, mas fechou em 199113. Para além desta, e mais recentemente outras 

duas foram implantadas neste local, a Colónia de Férias Paróquia S. João de Brito e 

a Colónia Roda Viva, ambas ainda em funcionamento. 

Em 1961 foi inaugurado o famoso Hotel Arribas e cinco anos mais tarde inaugurou 

as suas piscinas, caracteriza-se por ser o hotel mais a oeste da Europa. Este está 

implantado sobre a arriba e perto da sua bordadura, o edificado do hotel está situado 

à cota 16 metros e a zona das piscinas colocada mais abaixo, à cota 4 metros, em 

período de tempestade e de mares-vivas a piscina mais próxima do bordo da arriba 

e mesmo o hotel é forçado pela ondulação, como foi o caso nos dois últimos anos, e 

nomeadamente já no início deste outono. 

Mais tarde, em 1980 foi criado o Parque de Campismo da Praia Grande, este atraía 

não só praticantes de surf e de outros desportos náuticos, mas não só, mas também 

muitas famílias. No entanto, em 2005 as instalações foram encerradas por falta de 

cumprimento do POOC e a infraestrutura foi deixada ao abandono, deixando muitas 

pessoas descontentes14.  

 

Figura 26: Elementos de destaque da Praia das Maçãs. 

                                                           
13

 http://industriacuf.blogspot.pt/2008/09/recordando-colnia-de-frias-da-cuf.html 
14

 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Interior.aspx?content_id=482990 
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Quadro 5: Diagnóstico e Programa realizados para a Praia Grande.   

Diagnóstico/Ameaças Programa/Oportunidades 

(i) A Praia Grande tem um grande areal, que 

atrai não só famílias de banhistas como os 

praticantes de desportos aquáticos. O acesso 

principal faz-se pela Avenida Alfredo Coelho, o 

elemento de destaque mal se desce em direção à 

praia, é o Hotel Arribas, famoso pela sua localização 

privilegiada, e mais a sul, localizam-se os bares, 

algumas lojas e um aparthotel. Por o areal da praia 

ser baixo, torna-se vulnerável à subida do nível médio 

do mar e aos galgamentos oceânicos, na sequência 

de tempestades, e que deixam, não só a 

infraestrutura existente, mas também os edifícios, em 

péssimas condições, inclusive o hotel (Figura 27); 

(ii) Para o interior da praia encontra-se o Alto do 

Rodízio, que se carateriza por ser uma mancha 

arbórea pontuada por moradias, a maioria de 2ª 

habitação e em situação ilegal. Esta área urbana 

carece de infraestruturas e sinalização apropriadas, 

para além de espaços públicos de qualidade 

destinados à vivência do espaço exterior. Algumas 

destas vivendas constituem uma barreira física e 

visual entre o Alto do Rodízio e a praia, desfrutando 

de acessos privativos à praia (Figura 28); 

(iii) A norte da Praia Grande encontra-se a Praia 

Pequena do Rodízio conhecida pelas suas ondas, 

que chamam a esta praia muitos praticantes de surf e 

bodyboard. As arribas desta praia encontram-se em 

risco, por ser um troço do litoral escarpado de rocha 

pouco densa e sujeito a deslizamentos e a 

desabamentos sedimentares, devido à erosão. Esta 

zona, chamada Vigia de Colares, é conhecida pelas 

suas dunas, pelo monumento arqueológico e pelo 

famoso parque de campismo (Figura 28), que 

atualmente se encontra abandonado, por não cumprir 

com as especificidades do POOC; 

(iv) De uma forma geral é possível verificar que 

esta área de estudo é marcada por grandes áreas de 

mancha verde florestal, silvestre e agrícola e pode-se 

desconsiderar a existência de um aglomerado urbano 

denso, visto que as habitações não seguem uma 

lógica e são todas isoladas do espaço público, daí 

não existir nenhum centro, nenhuma área de estar, 

(i) Um estudo dos Regulamentos 

administrativos deste território; 

(ii) Demolição de edifícios que estejam 

implantados em áreas de risco ou se encontrarem em 

desconformidade com a lei. Esta estratégia de 

remoção das construções indevidas na costa 

processar-se-á segundo prioridades de atuação; 

(iii) Relocalização dos edifícios demolidos para 

áreas urbanas mais próximas e inseridas dentro do 

P.P., de modo a salvaguardar os valores naturais 

existentes. Por exemplo, esta deslocação das 

construções à beira-mar irá ser feita para o Alto do 

Rodízio, de modo a desenvolver e a consolidar esta 

área urbana, que para além de ter implantada 

habitação, teria também outras atividades ligadas ao 

turismo, ao comércio, à restauração, ao espaço 

público de qualidade e convidativo, (etc.) (Figura); 

(iv) Renaturalização das áreas degradadas e 

das zonas onde ocorreram demolições; 

(v) Retirar os bares e lojas fixos da praia e 

substituí-los por estruturas removíveis; 

(vi) Projetar um núcleo de balneários, vestuários 

e posto de socorro com qualidade estética, inseridos 

na paisagem e, principalmente, fora da área de risco 

(Figura 30); 

(vii) Acesso à praia para banhistas com 

mobilidade reduzida (Figura 30); 

(viii) Criação de estacionamento fora das áreas 

de risco e em conformidade com a lei. Deste modo, a 

circulação viária junto à praia seria condicionada, de 

forma a garantir o conforto dos banhistas e dos 

clientes dos bares (Figura 30); 

(ix) Os parques de estacionamento criados no 

Alto do Rodízio, para além de servirem de apoio ao 

aglomerado urbano, serão também destinados aos 

utentes da praia, para isso serão feitos acessos 

diretos do Alto do Rodízio até à praia, possibilitando, 

deste modo, a sobrevivência dos negócios da praia à 

sazonalidade (Figura 30); 

(x) Dinamização da Vigia de Colares através da 

inserção de áreas de lazer equipadas, recorrendo a 

trajetos com interesse paisagístico, áreas de 
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nenhuma área de estacionamento, de comércio, de 

serviços. A oferta turística, é, com certeza, o 

elemento dinamizador de destaque nesta zona, pois é 

bastante diverso - Parque de Campismo, Quinta da 

Vigia, Hotel Arribas, Aparthotel da Praia Grande, 

Campo de Férias e algumas casas de turismo rural 

espalhadas. 

 

contemplação e meditação, parque de merendas e 

instalações sanitárias, localizado em áreas fora de 

risco; 

(xi) Requalificar o Parque de Campismo, que 

está abandonado há cerca de 10 anos, integrando-o 

na paisagem de toda a Vigia com a possibilidade de 

se alastrar até à Praia das Maçãs, deste o modo os 

limites do Parque passariam despercebidos, 

contribuindo para uma relação mais próxima entre o 

hóspede e a paisagem (Figura 29).  

Todavia, há que referir que a alínea (x) e (xi) não 

serão desenvolvidas neste trabalho. 

 

 

 

 

 

Figura 27: Localização da praia e das arribas que se encontram em risco e ameaçam as construções. 
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Figura 28: Discussão da forma como o parque de campismo de encontra implantado. Relação entre o Alto do 

Rodízio e a Praia. 

 

Figura 29: Alterar a forma de ocupação existente na Vigia de Colares e no Alto do rodízio. 
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Figura 30: Proposta.  

 

 

3.3. Enquadramento do Plano de Pormenor da Praia Grande 

De modo a ser mais percetível conhecer o território com o qual se está a lidar optou-

se por sobrepor o edificado existente e o limite do Plano de Pormenor Praia Grande 

aos seguintes Instrumentos de Gestão Territorial: PDM, Rede Natura 2000, REN, 

POOC e POPNSC. Após esta sobreposição poder-se-á perceber se está a haver 

uma correta utilização do território em questão. Não se considerou a RAN, pois esta 

não está inclusa nos limites do Plano. 

As seguintes conclusões serão tiradas apenas sobre o território abrangido pelo 

Plano de Pormenor. Mas, primeiramente é importante referir que alguns destes 

instrumentos não estão em sintonia com o edificado, sendo possível verificar-se 

através da observação das seguintes figuras manchas urbanas de génese ilegal e 

bastante dispersa, por não terem sido respeitados os limites estabelecidos por 

alguns instrumentos de gestão. E nem estão em sintonia uns com os outros.  
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Assim, na Figura 31 há bastante edificado implantado em Área Agrícola, através da 

observação da fotografia aérea (Figura 25) e até mesmo visitando o local é possível 

dizer-se que nestes terrenos não existe produção agrícola, nem mesmo de 

subsistência. Mas com a revisão do PDM, espera-se que este cenário se altere, de 

maneira a acabar com estes aglomerados de génese ilegal e criando limites das 

áreas urbanizadas, limites que seriam adotados pelos restantes instrumentos de 

gestão territorial; é possível observar-se uma mancha considerada urbana junto à 

Praia Grande, visto que atualmente existe um aparthotel em funcionamento neste 

local. Contudo, e em detrimento dos danos causados pelas tempestades nos últimos 

anos nesta zona, seria mais correto considerar esta mancha Área Cultural e Natural 

– Nível 1. 

Relativamente à Figura 32, apenas se pode dizer que esta mancha coincide com o 

Parque Natural Sintra Cascais e que as regras implementadas pelo POPNSC devem 

sempre assegurar a proteção e a conservação das espécies e dos habitats, neste 

caso, dos SIC. 

A grande mancha verde existente na Figura 33 é compreensível na medida em que 

o território em questão é de grande sensibilidade ecológica, por pertencer o PNSC e 

por estar exposto a riscos naturais. Os condicionamentos e os limites estabelecidos 

pela REN, por ser um regime territorial especial, prevalecem aos regimes de uso e 

ocupação do solo estabelecidos pelo PDM (Figura 31). Deste modo, este último 

deveria cumprir com o estabelecido pela REN, o que apenas pela observação das 

figuras, não ocorre. 

Analisando as Figuras 34 e 35, e talvez por ser planos de natureza especial, estes 

encontram-se em consonância um com o outro. Apenas defende-se a opinião que 

há zonas do território que deveriam ser estudadas mais a fundo, e talvez 

ocorressem alterações. Ou seja, a Área Agrícola, Florestal e Urbana localizada na 

metade inferior do Plano, deveria sofrer considerações acerca das suas 

potencialidades e limites. será que aquela área urbana muito próxima da praia 

deveria mesmo ter essa classificação? Será que atualmente existe terrenos 

dedicados à agricultura localizados na Área Agrícola? 
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Figura 31: Sobreposição do edificado existente e do limite do Plano de Pormenor da Praia Grande com o PDM 

de Sintra que se encontra em vigor. 
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Figura 32: Sobreposição do edificado existente e do limite do Plano de Pormenor da Praia Grande com a Rede 

Natura 2000. 
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Figura 33: Sobreposição do edificado existente e do limite do Plano de Pormenor da Praia Grande com a REN 

que se encontra em vigor. 
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Figura 34: Sobreposição do edificado existente e do limite do Plano de Pormenor da Praia Grande com o POOC. 
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Figura 35: Sobreposição do edificado existente e do limite do Plano de Pormenor da Praia Grande com o 

POPNSC. 
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Ponderando estas conclusões pode dizer-se que esta zona em particular do litoral 

de Sintra abrange muito para além do território que se observa e se vive. Por ser 

uma zona rural litoral e situada num Parque Natural, é gerida por diferentes 

instrumentos que são de diferentes naturezas, diferentes âmbitos e são elaborados 

por instituições distintas. Assim, no âmbito deste trabalho de projeto optou-se por 

questionar alguns aspetos regulamentares e assumir como principal prioridade o 

dinamismo e desenvolvimento social e económico da Praia Grande, criando 

condições que atraem principalmente investidores turísticos, sempre de forma 

harmoniosa e sem comprometer o meio ambiente. 

 

3.4. Estratégia de atuação proposta para a regeneração da Praia Grande 

A estratégia de atuação para a Praia Grande teve como base o caso de São 

Bartolomeu do Mar. Iniciou-se com a definição de objetivos que permitissem dar 

resposta à problemática da erosão marítima e das suas consequências e à 

problemática das tempestades e do rasto de destruição que estas trazem, para além 

de proporcionar o desenvolvimento económico e social desta zona do litoral de 

Sintra com tanto potencial. Esta estratégia está assente numa visão de 

renaturalização, regeneração e revalorização da Praia Grande, tornando este local 

num polo atrativo e dinamizador de Sintra. Assim, as ameaças podem ser encaradas 

como oportunidades. 

Os objetivos principais desta estratégia são: 

(i) Proteger a frente marítima das ações do mar;  

(ii) Renaturalizar toda a frente marítima ao longo da Praia Grande, que em dias 

de tempestade é atingida pelas ondas; 

(iii) Construir um tecido urbano consolidado e atrativo no Alto do Rodizio; 

(iv) Reduzir o impacto das barreiras físicas entre o Alto do Rodízio e a Praia 

Grande; 

(v) Reabilitar a frente marítima dotando a área com espaços de recreio e apoios 

de praia. 
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A estratégia irá ser faseada. Numa primeira fase, irão ser realizadas algumas 

demolições. Visto que, ao longo dos últimos anos têm ocorrido, durante as épocas 

mais agrestes, inúmeras tempestades violentas sobre o litoral de Sintra. No caso da 

Praia Grande, estas tempestades causaram danos ao longo da Avenida Alfredo 

Coelho, por ser o eixo mais exposto, nos acessos à praia, nos apoios de praia que já 

eram precários, nos restaurantes e nos restantes serviços turísticos, principalmente 

no Hotel Arribas, que se encontra implantado na arriba a uma cota próxima do nível 

medio do mar, como foi referido anteriormente. Assim, segundo o que foi estudado, 

a solução é retirar o edificado que se encontra em risco, pois a longo prazo o custo é 

menor se se deixar o mar fazer o que é suposto, ou seja, de pouco vale criar 

barreiras de proteção para evitar que o mar avance sobre terra. 

A segunda etapa será renaturalizar as áreas abrasadas e condicionar o transito na 

atual Av. Alfredo Coelho, tornando-a numa via de terra em que a circulação só existe 

para as viaturas de salvamento e para realizar cargas e descargas nos bares de 

estrutura móvel. Para além disso, foram criados acessos de praia em madeira e 

sobre estacas, de modo a interferir o menos possível com o solo e caso sejam 

destruídos em tempestades futuras, a sua reconstrução requererá menos recursos. 

De seguida, o foco será o Alto do Rodízio, onde a intenção foi contrariar a atual 

edificação dispersa, tornando-o num aglomerado urbano consolidado, que tem 

ligação tanto com os principais acessos viários, como com os percursos pedonais 

litorâneos. Foram tomadas as seguintes medidas projetuais: reestruturação viária, 

sendo a Estrada do Rodízio o eixo viário principal; loteamento de terrenos, tendo em 

conta que foi relocalizado o edificado demolido e propostas novas áreas urbanas, 

consoante o quotidiano das pessoas e criando atratividades para novos moradores e 

turistas; arborização de ruas com iluminação e passeios confortáveis, tendo a 

Estrada do Rodízio estacionamento; criação de dois parques de estacionamento de 

apoio à população e aos visitantes; o Hotel Arribas está localizado na avenida 

principal, assim como mais duas praças de carácter diferente, a primeira com um 

caráter ligado aos serviços, comércio e recreio para todas as faixas etárias, a Praça 

São João de Brito, que será uma das zonas desenvolvidas no próximo capítulo, e 

outra mais ligada ao desporto e às crianças, onde existe um polidesportivo, um 

campo de futebol e um playground; foi também proposta uma estrutura coberta para 
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a realização de um mercado semanal; nos lotes que restariam uns serviram para a 

criação de um condomínio privado e os restantes, de menores dimensões e 

espalhados pelo Alto do Rodizio, destinaram-se a vivendas. 

Finalmente na quarta e última fase serão concebidas das ligações pedonais entre o 

Alto do Rodizio e a praia. Como não foi possível retirar as vivendas do eixo principal, 

que funcionam como barreira entre o aglomerado e a praia, apesar de muitas 

estarem em desconformidade legal, o acesso foi realizado aproveitando um caminho 

de terra entre dois lotes de habitação. Este caminho tornou-se em um percurso de 

atividades e funções, denominado como Complexo de Apoio à Praia Grande, que irá 

ser aprofundado mais à frente. A principal função deste complexo, e como o próprio 

nome diz, é servir de apoio de praia, ou seja, os balneários e restaurantes que foram 

demolidos da Avenida Alfredo Coelho, foram construídos nesta encosta que delimita 

duas realidades e são acompanhados por diversos percursos e espaços de recreio e 

usufruto da magnífica vista sobre o oceano. 

 

Figura 36: Planta geral da proposta de regeneração da Praia Grande, com as duas zonas de enfoque em 

destaque. 
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3.5. Zonas de enfoque 

Neste projeto fez-se a pormenorização de duas zonas, a da Praça São João de Brito 

e a do Complexo de Apoio à Praia Grande, por serem dois espaços públicos de 

grande influência nesta proposta. O primeiro mais ligado à vida na urbe e o segundo 

ao turismo de praia. 

3.5.1. Praça São João de Brito  

Como parte integrante do projeto urbano foi desenvolvida a Praça São João de Brito, 

de forma quadrangular com cerca de 8000m2 que é complementada por um parque 

de estacionamento adjacente com 134 lugares, por ser um ponto de referência e de 

convergência de pessoas e atividades.  

Esta Praça está localizada num espaço livre, considerado expectante, junto à 

Colónia São João de Brito, onde há uma capela. Achou-se pertinente a localização 

de uma praça para todos neste local, pois como em quase todos os aglomerados 

urbanos, o centro, a praça principal, o local de encontro, é em praças próximas de 

igrejas.  

O local onde está implantada a Praça, foi redefinido formalmente de modo a criar 

uma praça confortável para os utilizadores, ou seja, sem ser demasiado grande e 

com limites definidos. Então, a Praça São João de Brito é definida pela Estrada do 

Rodízio, o muro da colónia, por outra via e por um equipamento proposto, mas que 

não será desenvolvido arquitetonicamente, dedicado a serviços e comércio. Este 

edifício é longitudinal, tem apenas dois pisos e aberturas verticais que proporcionam 

a passagem da praça para um dos parques de estacionamento que foram propostos 

na estratégia urbana.  

A Praça São João de Brito, dotado de uma enorme área verde permeável e com 

plataformas em ripado de madeira que criam percursos e definem áreas de estar, de 

lazer e de prática de exercício físico, sempre bem ensombradas pela copa das 

árvores. Para além disso, também existe um café em construção de madeira com 

uma esplanada servindo de apoio à praça. 
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Figura 37: Planta da Praça S. João de Brito.  

 

3.5.2. Complexo de Apoio à Praia Grande 

Outra zona desenvolvida foi o Complexo de Apoio à Praia Grande. Visto que uma 

operação urbanística deste impacto procura através deste Complexo fazer-se 

representar simbolicamente. 

Os apoios de praia, balneários e restaurantes/bares, que se encontravam na Av. 

Alfredo Coelho foram demolidos e teriam que ser recolocados. Assim, optou-se por 

implantá-los na encosta que separa o Alto do Rodízio da praia, numa estrutura de 

passadiços em madeira. Para além deste caráter de apoio de praia o Complexo está 

destinado a acolher outras atividades, na medida em que existem zonas de bancos, 

espreguiçadeiras, mesas para refeições e um anfiteatro. 

Nas cotas superiores 43,0m e 37,5m, encontram-se os balneários e os restaurantes, 

respetivamente, por estarem mais próximos do centro urbano e daí ser mais fácil a 

sua construção. À medida que se desce a encosta os passadiços vão-se 

fragmentando, permitindo que os banhistas se espalhem pela praia. 
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Figura 38: Planta do Complexo de Apoio à Praia Grande, planta dos balneários e o respetivo perfil.  

 

O projeto arquitetónico levado a cabo neste trabalho debruçou-se sobre os seis 

restaurantes. Estes encontram-se nas traseiras dos terrenos das vivendas que 

funcionam de barreira entre o centro urbano do Alto do Rodízio e a Praia Grande. O 

acesso aos restaurantes pelo público é feito por um dos passadiços e o acesso para 

pessoas com mobilidade reduzida, para a recolha de lixo e para cargas e descargas 

é feito nas traseiras através de uma estrada não pavimentada.  

 

Figura 39: Planta de cobertura dos restaurantes.  
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Os seis restaurantes desenvolvem-se aos pares e de forma simétrica e encontram-

se sobrelevados 0,5m em relação ao passadiço de distribuição. Cada restaurante 

está dividido em duas áreas principais: 

(i) A exterior, que por sua vez divide-se numa área de bar/zona de espera e uma 

outra de refeições. Esta divisão é feita através de uma rampa que dá acesso ao 

interior do restaurante. 

(ii)  A interior, organiza-se em três zonas do mais publico e exposto até ao 

reservado apenas aos empregados. Junto à entrada encontra-se o bar com uma 

zona de estar. Ao fundo, de forma a não estar tao exposto, estão as instalações 

sanitárias. À medida que se avança deparamo-nos com a sala de refeições. Esta 

tem dois ambientes distintos e tem ligação à explanada. A outra zona, que é 

dedicada apenas aos empregados, é a copa e a cozinha. Estes três espaços são 

separados por biombos construídos por um ripado espaçado de madeira, de 

maneira a criar uma barreira visual. 

 

 

Figura 40: Planta do piso tipo dos restaurantes.  

 

 

Figura 41: Perfis principais dos restaurantes.  
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O material usado na construção dos restaurantes é a madeira, mesmo a sua 

estrutura. As áreas públicas exteriores e interiores, bar e restaurante, oferecem uma 

vista privilegiada sobre o mar. 
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4. CONCLUSÃO GERAL 
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As zonas costeiras desde sempre que são vistas como locais considerados atrativos 

para a ocupação humana e para o desenvolvimento de atividades económicas. 

Contudo, esta habitabilidade encontra-se em risco, e de ano para ano são visíveis 

alterações na linha de costa. É então fundamental uma intervenção planeada e 

eficiente, obrigando o princípio da precaução a longo prazo. 

Neste contexto, pretendeu-se com este trabalho explorar as potencialidades destas 

áreas que se encontram ameaçadas e adotando medidas sustentáveis a nível 

ambiental, social e económico. Como área de intervenção, foi escolhida a Praia 

Grande, praia da freguesia de Colares, Sintra, que tem sido afetada pela ação 

humana e pela ação erosiva do mar, principalmente em períodos de tempestade.  

Depois de estudadas várias medidas de adaptação e mitigação, foi proposta para a 

Praia Grande uma estratégia que combinasse estas duas visões, a estratégia 

baseou-se em renaturalizar, regenerar e revalorizar a Praia Grande, de forma a 

tornar este local num polo atrativo e dinamizador de Sintra, sobrevivendo assim à 

sazonalidade. A ideia foi aproveitar as ameaças e transformá-las em 

potencialidades, mudando o carácter da Praia Grande e do Alto do Rodízio.  

A tentativa foi não só promover o turismo sustentável e o turismo de praia, mas foi 

essencialmente criar atrativos e condições de habitabilidade na zona do Alto do 

Rodizio, de forma a não comprometer o equilíbrio da Praia Grande.  
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APÊNDICES 
 



DINAMIZAR O LITORAL DE SINTRA.

ATRAVÉS DA VALORIZAÇÃO DAS SUAS PRAIAS.

SENDO NECESSÁRIO REAJUSTÁ-LAS, REAJUSTANDO O TERRITÓRIO 
QUE AS INTEGRA.

1. CARATERIZAÇÃO DAS PRAIAS.

2. PARA ALÉM DAS PRAIAS QUE MAIS PODE POTENCIAR E DINAMIZAR 
O LITORAL?

3. AS PRINCIPAIS PRAIAS ESTÃO INTEGRADAS EM AGLOMERADOS    
URBANOS.

4. ASSIM, HÁ QUE PREPARAR ESTES AGLOMERADOS PARA SUPORTAR 
O AUMENTO DE FLUXO POPULACIONAL QUE SE PRETENDE POTENCIAR 
COM A REQUALIFICAÇÃO DAS PRAIAS.

5. É ATRAVÉS DE PLANOS DE PORMENOR QUE ESTE ESTUDO DOS 
AGLOMERADOS SERÁ FEITO.

INTENÇÃO | JUSTIFICAÇÃO DO TEMA
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1

2

3

4

CABO DA ROCA

ATALAIA

ULGUEIRA

ALMOÇAGEME

CASAS NOVAS

PENEDO

VÁRZEA DE COLARES

MUCIFAL

BANZÃO

VIGIA DE COLARES

RODÍZIO

PRAIA GRANDE

FOJO

CALHAU DO CORVO

PRAIA DAS MAÇÃS

P

P

P
H

P

P

PRAIA PEQUENA

PRAIA DAS MAÇÃS

PRAIA GRANDE

PRAIA DA ADRAGA

PRAIA DO CAVALO

PRAIA DA URSA

PRAIA DA AROEIRA

ESTRATÉGIA GERAL PARA O LITORAL DE COLARES 0 100 400m

P
H

Comtemplação

Prática de pesca

Ponto de interesse 
geológico
Monumento pré-histórico
Praia

Prática de desportos aquáticos

Restaurantes

Bares

Parque de estacionamento
Hotel Arribas

Percursos pedonais 
litorâneos
Principais acessos 
viários ao litoral
Percurso do elétrico 
- de Sintra à Praia 
das Maçãs
Ribeira de Colares

Localidades e outros locais 
de interesse
Locais onde é importante a 
existência de Planos de 
Pormenor

1   P.P. Praia das Maçãs
2   P.P. Ribeira de Colares
3   P.P. Praia Grande
4   P.P. Praia da Adraga - Almoçageme

PRAIA DAS MAÇÃS
Reclassifida: Tipo II 
Anteriormente: Tipo I

PRAIA PEQUENA
Reclassificada: Tipo V  
Anteriormente: Tipo IV

PRAIA GRANDE
Reclassificada: Tipo III 
Anteriormente: Tipo II

PRAIA DA ADRAGA
Classificação: Tipo III

PRAIA DO CAVALO
Classificação: Praia 
com uso interdito 
Atualmente: sem 
classificação

PRAIA DA URSA
Classificação: Tipo IV

PRAIA DA AROEIRA
Classificação: Praia 
com uso interdito 
Atualmente: sem 
classificação
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PLANO DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO RURAL | RIBEIRA DE COLARES

Avenida do Atlântico.
Estrada por onde passa o elétrico que 
liga a Vila de Sintra à Praia das 
Maçãs.

Área agrícola de dificil 
acesso, devido à falta de 
sinalização. Os campos 
agrícolas encontram-se 
divididos por caminhos de 
terra ou por redes.

Área agrícola

Percursos didáticos que ligam 
Colares à Praia das Maçãs e 
à Vigia de Colares.

Acessos didáticos pedonais que ligam 
a Avenida às margens da Ribeira

Parque urbano com hortas 
públicas que envolvam toda 
a comunidade

Barreira entre a Avenida e a Ribeira 
de Colares

Existem alguns caminhos, 
contudo não estão sinalizados.

PLANO DE PORMENOR | PRAIA DAS MAÇÃS

Residencial Oceano
Maçãs Club

Centro Recreativo com 
Complexo Desportivo

Apartamentos Turísticos e 
Complexo de Piscinas 
Sintra-Sol

Áreas expectantes

Mercado
Casa Geriártrica

Avenida Eugene Levy 
Destino final do elétrico

Área consolidada

Estrutura viária 
incompleta. 
Coincidente com 
a maior área 
expectante.

Área consolidada

Trânsito condicionado

Acessos à praia, 
públicos e pedonais

Área destinada a um complexo 
de apoios balneáres

Alterar a 
localização 
da paragem 
do elétrico.

Consolidar esta área. 
Regenerar terrenos. 
Puxar o centro urbano 
para uma zona segura.

Prof. Máx. 
300m

Comp. 152m

Arriba viva

O centro dinamizador 
da Praia das Maçãs 
encontra-se em 
risco.

Praia das Maçãs
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POPNSC

Área de Proteção Parcial Tipo I
Área de Protecção Parcial Tipo II
Área de Protecção Complementar Tipo II
Área de Proteção Complementar Tipo II

0 50 200m

Área Urbana
Área de Intervenção Delimitada

Limite do P.P. Praia Grande

Área de Proteção Total

POOC
0 50 200m

Área Urbana
Área Florestal

Área de Proteção
Área Agrícola

Área de Enquadramento
Arribas
Praias
Área de Natureza Turística
Limite do P.P. Praia Grande

REN
Reserva Ecológica Nacional - REN
Limite do P.P. Praia Grande

0 50 200m

Limite do P.P. Praia Grande

REDE NATURA 2000
Sítios de Importância Comunitária - SIC

0 50 200m

PDM
0 50 200m

Área Urbana - Núcleo Urbano Histórico
Área Urbana
Área Urbanizável - Uso Habitacional
Área Agrícola - Nível 1

Área Cultural e Natural Nível 2
Área Preferencial a Turismo e Recreiro
Limite do P.P. Praia Grande

Área Cultural e Natural - Nível 1

Área Agrícola- Nível 2
Área Agrícola - Nível 3
Área Agrícola - Nível 4

PLANO DE PORMENOR | PRAIA GRANDE

ENQUADRAMENTO P.P. PRAIA GRANDE

Arriba viva

Vigia de Colares

Praia Pequena

Hotel Arribas

Apartamentos
Turísticos 

Praia 
Grande

Arriba 
viva

Larg. Máx. 
124m

Comp. 900m

Alto do
Rodízio

Quinta da Vigia Quinta Beira-Mar

Parque de 
Campismo
Casa de 
Hóspedes

Colónia de 
Férias da 
Paróquia S. 
João de Brito
Áreas
expectantes

Colónia 
Roda 
Viva

Estrada do 
Rodízio
Antiga 
Colónia 
da CUF

Avenida 
Alfredo 
Coelho

Apartamentos 
Turísticos

Hotel 
Arribas

Área do 
Parque de 
Campismo 
demasiado 
limitada

Parque de 
estacionamento

Estacionamento 
ao longo da 
via de acesso 
à praia

Barreira entre 
o Alto do 
Rodízio e a 
Praia Grande

Carência de 
ligaçoes trans-
versais viárias e 
pedonais

Dinamizar a Vigia de 
Colares. Reabilitar o 
Parque de Campismo, 
aliando-o a outras áreas 
de lazer e recreio.

Consolidar o 
aglomerado 
urbano. Regenerar 
terrenos. Criar um 
novo centro 
urbano.

Estacionamento 
para pessoas com 
mobilidade reduzida

Acessos à praia, 
públicos e pedonais

Área destinada a um 
complexo de apoios 
balneáres

Trânsito 
codicionado

Estacionamento
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OBJETIVOS DA REGENERAÇÃO DA PRAIA GRANDE
1. PROTEGER A FRENTE MARÍTIMA DAS AÇÕES DO MAR;
2. RENATURALIZAR A AVENIDA ALFREDO COELHO;
3. CONSTRUIR UM TECIDO URBANO CONSOLIDADO E ATRATIVO NO ALTO DO 
RODÍZIO;  
4. REDUZIR O IMPACTO DAS BARREIRAS FÍSICAS ENTRE O ALTO DO RODÍZIO E 
A PRAIA;
5. REABILITAR E QUALIFICAR A FRENTE MARÍTIMA, DOTANDO A ÁREA COM  
ESPAÇOS DE RECREIO E APOIOS DE PRAIA.

ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO
1. DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES MAIS EXPOSTAS A TEMPESTADES 
E À EROSÃO MARÍTIMA;
2. RENATURALIZAR A AVENIDA ALFREDO COELHO E AS ÁREAS 
ONDE OCORRERAM DEMOLIÇÕES;
3. CONSOLIDAR O ALTO DO RODÍZIO, CONTRARIANDO A ATUAL 
EDIFICAÇÃO DISPERSA;
4. CRIAR LIGAÇÕES PEDONAIS ENTRE O ALTO DO RODÍZIO E A 
PRAIA GRANDE.

PRAÇA 
S. JOÃO DE BRITO

COMPLEXO 
DE APOIO À PRAIA GRANDE

A’

A

B

B’

C

C’

PLANTA GERAL 0 20 80m
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0 10 40mPERFIL CC’

0 10 40mPERFIL BB’

ESQUEMAS EXPLICATIVOS

0 50 200m

EDIFICADO 
EXISTENTE

0 50 200m

EDIFICADO 
PROPOSTO

0 50 200m

CADASTRO 
EXISTENTE

0 50 200m

CADASTRO 
PROPOSTO

0 50 200m

ESTRUTURA VIÁRIA 
EXISTENTE

0 50 200m

ESTRUTURA VIÁRIA 
PROPOSTA

0 50 200m

ESTRUTURA PEDONAL 
EXISTENTE

0 50 200m

ESTRUTURA PEDONAL 
PROPOSTA

0 50 200m

ESTACIONAMENTO 
EXISTENTE

0 50 200m

ESTACIONAMENTO 
PROPOSTO

0 50 200m

ARBORIZAÇÃO VIÁRIA 
EXISTENTE

0 50 200m

ARBORIZAÇÃO VIÁRIA
PROPOSTA

PERFIL AA’ 0 10 40m
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0 5 20mPERFIL

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA PRAÇA S. JOÃO DE BRITO 0 5 20m

A PRAÇA ENCONTRA-SE IMPLANTADA EM UMA 
GRANDE ÁREAS EXPECTÁVEL. DESENVOLVE-SE 
ATRAVÉS DE PASSADIÇOS QUE DELIMITAM 
ÁREAS.

O EDIFÍCIO LONGITUDINAL SEPARA 
PARCIALMENTE, A PRAÇA DE UM DOS 
PARQUES DE ESTACIONAMENTO PROPOSTO. 

POR SER UM PONTO DE REFERÊNCIA E DE 
CONVERGÊNCIA DE PESSOAS E ATIVIDADES, A  
PRAÇA É COMPLEMENTADA POR UM PARQUE 
DE ESTACIONAMENTO ADJACENTE COM 134 
LUGARES. 
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO 
COMPLEXO DE APOIO À PRAIA GRANDE 0 5 20m

58.0

60.0

52.0

54.0

55.0

46.5

48.0

43.0

37.5

34.8

PRAÇA DE CARÁTER DESPORTIVO E 
LÚDICO, QUE SE DESENVOLVE A 
PARTIR DE UM PROLONGAMENTO DO 
PASSADIÇO.

BALNEÁRIOS FEMININO 
E MASCULINO, COM 
COBERTURA PERCORRÍVEL.

O PASSADIÇO É PONTUADO POR 
VÁRIAS ZONAS DE ESTAR E DE 
CONTEMPLAÇÃO DA PAISAGEM. 

OS RESTAURANTES ENCONTRAM-SE NUM TRECHO 
DO PASSADIÇO. O ACESSO AOS RESTAURANTES É 
REALIZADO PELO PASSADIÇO, EXCETO EM CASOS 
ESPECÍFICOS, QUE É REALIZADO POR UM CAMINHO 
EXISTENTE NAS TRASEIRAS.

LIGAÇÃO PEDONAL ENTRE O ALTO 
DO RODÍZIO E A PRAIA GRANDE.
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PERFIL

COMPLEXO DE APOIO À PRAIA GRANDE | BALNEÁRIOS E ÁREAS DE LAZER
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0 2 8m

0 2 8m
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PERFIL DD’

0 0,5 2mPERFIL BB’

PERFIL AA’

0 1 3mCOMPLEXO DE APOIO À PRAIA GRANDE 
RESTAURANTES | PLANTA COBERTURA

B’C

A A’

D D’

C’

37.5

38.0

37.5

38.0

41.2 41.2

B
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0 0,5 2m

0 0,5 2mPERFIL CC’

0 10 40m

0 0,5 2m

COMPLEXO DE APOIO À PRAIA GRANDE 
RESTAURANTES | PISO TIPO

0 1 3m

A’A

D D’

BC’

C B’38.0

38.0 38.0

38.0

37.5 37.5
A’
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