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Recuo da Linha de Costa

 Um dos processos mais marcantes da Costa da Caparica, e em grande parte da costa Portu-
guesa é a erosão costeira, fruto das alterações climáticas que provocaram a subída do nivel das águas 
do mar mas também da falta de Ordenamento do Território e de estratégia para lidar com este tipo de 
situações. Desde a construção de barragens que diminuem o aporte de sedimentos para as zona litorais,  
até à realização de dragagens de areias para construir aterros, passando pela construção sobre o 
sistema dunar - reduzindo ou eliminando a sua função de protecção da faixa costeira -  ou, mesmo, pela   
construção de esporões - que mitigando os efeitos da erosão num local os potenciam a montante - o 
homem parece não querer compreender que existem forças e processos sobre os quais a sua capacid-
ade de intervir é extremamente reduzida.
 O processo de erosão na Costa da Caparica, particularmente na zona onde se situa a povoação 
da Cova do Vapor, tem sido impressionante e assustador, causando perdas humanas e materiais e obrig-
ando a pesadas obras de engenharia. Dou, como exemplo, a construção de esporões bem como a 
contínua deposição de areias que todos os anos são roubadas pelo mar. Desde 1947 encontram-se  
registos de erosão tendo-se verificado a partir de 1870 até aos nossos dias uma grande transformação 
fisiográfica traduzindo o recuo da linha de costa. Esta transformação parece estar relacionada com o 
desaparecimento e migração de uma restinga que outrora se estendia quase até ao Bugio. Esta restinga 
de areia, teria em tempos constituído uma barreira natural contra o avanço do mar. As razões para 
começar a perder estrutura e migrar na direcção NE (sentido do Aterro da Silopor) parecem ter sido 
várias.Por um lado, resultado das condições geomorfológicas e do regime de marés que se verificam na 
desembocadura do Tejo que dando origem a um redemoinho resultante da acção do mar e do rio, em 
torno dos bancos de areias submersos , depositam e transportam os sedimentos neste sentido. Por outro 
lado o homem tem potenciado estes efeitos, retirando areias para construir os aterros da cidade de 
Lisboa e Almada, aumentando assim a velocidade de escoamento das aguas do rio.Deste modo tem 
contribuindo duplamente neste processo de erosão, tanto pela destruição da restinga propriamente dita 
retirando areias, como posteriormente através do efeito da construção de aterros sobre o caudal do rio. 
Acresce que a construção de esporões contínuos contribui para alterar e complexificar o movimento de 
sedimentos, protegendo pontualmente, mas causando graves alterações em zonas mais 
distantes.Refira-se, por fim, que  a construção de barragens na zona a montante do rio Tejo contribuiu 
para diminuir drásticamente o aporte de sedimentos a esta zona costeira.

 «Uma grande parte do regime marítimo atinge o extremo da Cova do Vapor, devido ao fenómeno 
de difracção ( junto ao cabo raso devido ás condições do mar nos quadrantes Norte e Oeste) e refracção 
( devido á complexa batimetria dos fundos), induzindo um transporte de sedimentos de Sul para Norte. As 
correntes de maré conjugadas com a acção do banco submerso da Golada, reforça o movimento das 
areias na mesma direcção, depositando-os na face norte da desmbocadura. Durante a maré vazia 
originam-se fortes correntes no rio que transportam os sedimentos para fora da desmbocadura, 
depositando-os á medida que a intensidade decresce, contribuindo para a redução de areias 
verificada.Por outro lado é a acção do mar, especialmente do quadrante Norte que induz ao movimento 
dos sedimentos no sentido da costa, fechando o circuito de aluvião» (Abecassis,1997)

 Um dos temas que se encontra na ordem do dia, no que se refere ao  Ordenamento do Território 
em Portugal, é exactamente como fazer face a um avanço progressivo do mar sobre uma costa ampla-
mente urbanizada. Como planear as futuras ocupações, como lidar com povoamentos em risco de serem 
destruídos. Esta última problemática é particularmente difícil de resolver, uma vez que a decisão de 
remover populações tem que ser ponderada. Estão em causa pessoas, habitações, muitas vezes activi-
dades económicas. Muitas destas ocupações, como acontece com a Cova do Vapor e o bairro dos 
Torrões,  tiveram uma genese baseada em licenças piscatórias mas incorporaram, ao longo do tempo, 
processos de ilegalidade relacionados com a procura de habitação  o que obriga a um estudo aprofun-
dado das caraterísticas socio-económicas dos seus habitantes de forma a uma resolução justa, nome-
adamente ao nível do realojamento. 
 Não existem ainda em Portugal estudos que prevejam como vai ser a evolução de linha de costa 
perante os desafios das alterações climáticas; apenas nas zonas que se encontram neste momento a 
sofrer os efeitos da erosão é que se tomam decisões por vezes precipitadas e sem efeitos. No caso da 
Costa da Caparica, é provavel que, com o aumento do nível das águas do mar, ocorram alterações de 
correntes, de intensidade das ondas e das marés.Estes fenómenos provocarão seguramente erosão e 
inundações, ameaçando as populações litorais. Os motivos pelos quais estes efeitos terão consequên-
cias mais gravosas são o facto de a zona costeira ser essencialmente constítuida de aluvião transportado 
pelo rio Tejo (cada vez em menor quantidade) e sedimentos provenientes da arriba fóssil que não 
oferecem grande resistência ao avanço do mar.
 A condição de instabilidade que volta a marcar o presente e o futuro das terras da Costa. É 
precisamente a partir deste contexto que a proposta se começa a desenvolver, a uma escala menor (mas 
não menos importante) onde se cristaliza toda a informação que ja foi refirida atrás. S.joão da Caparica 
entre a povoação da Costa da Caparica e a Trafaria é o nosso exercício agora, a face da nossa consciên-
cia perante os processos naturais, sociais, ambientais que decorreram em busca de ocupações signifi-
cantes do território.
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figura.48 Evolução fisiográfica da Linha de Costa figura.49 Resgisto aéreo da evolução da restinga junto á Cova do Vapor
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