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Harmonizar a paisagem e a natureza com as pessoas, com a sua memória mas, também, 
com o seu futuro é a nossa ambição para o Litoral Norte. É, portanto, a de capacitar um 

território para acolher as pessoas e, nesse sentido, atingir um desenvolvimento assente 
numa visão de qualidade e de excelência. Acreditamos ser possível melhorar o que de bom 

já existe e encontrar novas formas de criar valor mas, em paralelo, também sabemos que te-
mos que eliminar ou mitigar diversos erros e vulnerabilidades já identificadas. Estes propósitos 

têm sido ambicionados em diversos programas sectoriais, mas sabemos que não têm sido 
concretizados porque exigem uma acção integrada de cariz multidisciplinar, a concertação entre 

diversas instituições e, sobretudo, recursos financeiros e uma direcção forte e focada nos objec-
tivos. A parceria estabelecida entre o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território e as 

autarquias de Esposende, Caminha e Viana do Castelo — a sociedade Polis Litoral Norte — tem, 
precisamente, essa missão.

O crescimento e o emprego têm por base as comunidades locais e os agentes económicos, sendo 
que é nesse contexto que o conceito sustentabilidade assume o seu real significado. Um território 

orientado para a sustentabilidade constrói-se conservando a tradição, protegendo o património, requa-
lificando zonas disfuncionais, aplicando conhecimento e explorando oportunidades para profissionais 

qualificados. Reconhecemos que esta equação tem diversas variáveis pelo que, se importa apoiar ou 
reforçar o trabalho que tem sido desenvolvido e o já previsto em diversos instrumentos de gestão territorial, 

é também necessário encontrar novos elementos âncora que permitam catalisar o elevado potencial do 
território. A concretização desse potencial também deve ser resiliente aos cenários perspectivados para a 

próxima década (e para além dela), considerando a incerteza que lhes está associada a diferentes escalas, 
designadamente em termos ambientais. Neste quadro, a vantagem competitiva do Litoral Norte será aliar a 

qualidade dos seus recursos endógenos – mar, estuários, praias – a um espírito empreendedor e a uma dinâ-
mica capaz de lhe acrescentar valor.

Vamos agir para garantir o futuro. Esse é o caminho da Polis Litoral Norte.

Maio de 2010

O CONSELHO DE ADmINISTRAçãO
Prof. António Guerreiro de Brito (Presidente)

Dr. Duarte Figueiredo (Vogal)
Dr. João Couto e Cepa (Vogal em representação das autarquias no mandato 2010)

Eng. José Maria Costa (Vogal não-executivo no mandato 2010)
Dra. Júlia Paula (Vogal não-executivo no mandato 2010)

NOTA DE ABERTuRA
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FOREWORD

Our goal for the Portuguese North Coast is to ensure a harmonious relationship between 
landscape (and nature) and its inhabitants, its past and also its future. It is therefore to em-

power a region to welcome people and thus achieve development based on a vision of qual-
ity and excellence. We believe it is possible to improve existing values and to find new ways 

to create new added value but at the same time we also know that we have to eliminate or 
minimise a number of errors and vulnerabilities that have already been identified. These targets 

have existed in various sector-specific programmes, but we know that they have not been fulfilled 
because they require integrated multidisciplinary action, cooperation between different institutions 

and, above all, financial resources and strong and objective-focused leadership. This is precisely 
the mission of the company Polis Litoral Norte, a partnership established between the Ministry of 

the Environment and Regional Planning and the local authorities of Esposende, Caminha and Viana 
do Castelo.

The basis for growth and employment are the local communities and the economic agents and it is 
in this context that the concept of sustainability takes on its real meaning. A region oriented towards 

sustainability is built maintaining traditions, protecting heritage, requalifying dysfunctional areas, applying 
knowledge and exploring opportunities for skilled professionals. We recognise that this equation has a 

range of variables for which reason, while it is essential to support or reinforce work already carried out and 
envisaged in various territorial management tools, it is also necessary to find new anchors that can catalyse 

the area’s considerable potential. The fulfilment of this potential should also be resilient to scenarios envis-
aged for the next decade (and beyond it), taking into consideration the uncertainty associated with them on 

various levels, particularly in environmental terms. In this framework, the competitive advantage of the North 
Coast will be to combine the quality of its endogenous resources – sea, estuaries, beaches – with a spirit of 

enterprise and dynamics capable of adding further value.

We are going to act to guarantee the future. This is the mission of Polis Litoral Norte.

May 2010

THE BOARD OF DIRECTORS
António Guerreiro de Brito (Chairman)

Duarte Figueiredo (Member)
João Couto e Cepa (Member representing municipal councils for 2010)

José Maria Costa (Non-executive member for 2010)
Júlia Paula (Non-executive member for 2010)
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POLIS LITORAL – um PROGRAmA NACIONAL

As zonas costeiras assumem uma importância estratégia crescente, em termos 
ambientais, económicos, sociais e culturais. A resolução dos seus problemas, de-

signadamente o controlo dos processos erosivos, da ocupação urbana de zonas de 
risco, da destruição de habitats e a perda de biodiversidade e do declínio das activi-

dades económicas, revela-se prioritária no âmbito de uma política de desenvolvimento 
sustentável, implicando que se procure o equilíbrio e interacção indispensáveis entre a 

conservação dos recursos naturais, a protecção da natureza e o desenvolvimento socioe-
conómico de cada região, encontrando-se as soluções mais eficazes que lhes assegurem 

um desenvolvimento sustentável.

Nesse sentido, o XVII Governo promoveu, através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 
90/2008, de 3 de Junho, a realização de um conjunto de operações de requalificação e valoriza-

ção de zonas de risco e de áreas naturais degradadas situadas no litoral que designou por Polis 
Litoral – Operações Integradas de Requalificação e Valorização da Orla Costeira. Numa primeira 

fase foram identificadas três áreas – Polis Litoral Norte, Polis Litoral Ria de Aveiro, Polis Litoral Ria 
Formosa – a que se juntou, posteriormente, o Polis Litoral Costa Vicentina.

As Operações de Requalificação e Valorização da Orla Costeira têm, em síntese, os seguintes objectivos:

• Proteger e requalificar a zona costeira, tendo em vista a defesa da costa, a promoção da conservação 
da natureza e da biodiversidade, a renaturalização e a reestruturação de zonas lagunares e a preservação 

do património natural e paisagístico;

• Mitigar riscos naturais para defender a segurança de pessoas, bens e sistemas;

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

• Potenciar os recursos ambientais como factor de competitividade, através da valorização das actividades econó-
micas ligadas aos recursos do litoral e associando-as à preservação dos recursos naturais.
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POLIS LITORAL NORTE – áREA DE
INTERvENçãO E OBjECTIvOS

POLIS LITORAL NORTE – AREA OF
INTERvENTION AND OBjECTIvES

O programa Polis Litoral Norte está focado numa faixa 
costeira continental dos concelhos de Caminha, Viana 

do Castelo e Esposende, numa extensão de 50 quiló-
metros na Região Norte. Integra ainda as zonas estuari-

nas dos rios Minho, Coura, Âncora, Lima, Neiva e Cáva-
do, numa extensão de, aproximadamente, 30 km. A área 

de intervenção totaliza cerca de 5.000 hectares e integra 
o Parque Natural do Litoral Norte.

A Polis Litoral Norte – Sociedade para a Requalificação e 
Valorização do Litoral Norte, S.A, sociedade comercial de 

capitais exclusivamente públicos constituída pelo Decreto-
Lei nº 231/2008, de 29 de Novembro, assume a gestão da 

intervenção com a missão da gestão, coordenação e execu-
ção do investimento a realizar no âmbito da operação de Requalificação e Valorização do Litoral Norte entre 2009 e 

2013. Esta entidade possui uma participação maioritária do Estado e a parte restante é distribuída pelas autarquias de 
Caminha, Viana do Castelo e Esposende. O Estado é representado no Conselho de Administração pela Administração 

da Região Hidrográfica do Norte, I.P. (ARH do Norte I.P.) e pelo Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, 
I.P. (ICNB, I.P.), entidades que asseguram a gestão integrada da zona costeira alvo da intervenção.

The Programme Litoral Norte 
Polis focuses on a 50-kilometre 

continental coastal strip in the 
municipalities of Caminha, Viana 

do Castelo and Esposende, in the 
Northern Region of Portugal. It also 

includes the estuary areas of the riv-
ers Minho, Coura, Âncora, Lima, Neiva 

and Cávado, over approximately 30 km. 
The area of intervention covers a total of 

around 5,000 hectares and includes the 
Litoral Norte Natural Park.
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PODER DE COmPRA E DESENvOLvImENTO SOCIAL

PuRCHASING POWER AND SOCIAL DEvELOPmENT

A área territorial onde o Polis Litoral Norte desenvolve a sua ac-
tuação possui bons indicadores de qualidade de vida relativa-
mente à área geográfica onde se integram. Para aferição deste 
conceito são analisados um conjunto de factores de entre os 
quais se destaca o Poder de Compra.

The area in which Polis Litoral Norte 
operates has good quality of life indica-

tors in relation to its geographic region. To 
ascertain this, a range of factors are ana-

lysed, including purchasing power
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Da análise da figura constata-se que o poder de compra registou um acresci-
mento entre 2002 e 2005 nos concelhos de Viana do Castelo e de Esposende, 
sendo que apresentou uma tendência para a estabilidade no concelho de 
Caminha. Os concelhos pertencentes à Nomenclatura de Unidade Territorial 
(NUT) III Minho-Lima apresentam índices mais favoráveis do que aquela re-
gião, enquanto que Esposende apresenta um índice ligeiramente inferior ao 
da NUT III Cávado.

Já quanto ao factor de dinamismo relativo ao poder de compra, que mede o 
poder de compra derivado dos fluxos populacionais de cariz turístico, cons-
tata-se que é o município de Caminha que exibe o valor mais elevado.

Relativamente ao Índice de Desenvolvimento Social (que engloba a espe-
rança de vida à nascença, o nível educacional, o conforto e o saneamen-
to), constata-se que os três concelhos apresentam um valor superior à 
média nacional, (valor  de último Censos, o de 2001.

Concluindo, os três concelhos abrangidos registam indicadores relativos à qualidade de vida reveladores de uma tendência 
favorável nos últimos anos localizando-se igualmente acima da média das NUT III onde se inserem, na generalidade dos 
indicadores considerados.

An analysis of the figure reveals 
that purchasing power increased 
between 2002 and 2005 in the 
municipalities of Viana do Castelo 
and Esposende, while remaining 
generally sable in the municipality of 
Caminha. The municipalities belong-
ing to the Minho-Lima NUT III (No-
menclature of Territorial Units) present 
more favourable indexes than the 
region as a whole, while Esposende 
presents an index slightly lower than 
that of Cávado NUT III.

With regard to dynamic factor against 
purchasing power, which measures 
purchasing power derived from tourism-
based population flows, it can be seen 
that it is the municipality of Caminha that 
has the highest value.

With regard to the Social Development In-
dex (which covers life expectancy at birth, 
literacy, comfort and sanitation), it can be 
seen that the three municipalities are above 
the national average (figures from last Cen-
sus, 2001.

In conclusion, the three municipalities cov-
ered have recorded quality of life indicators 
that reveal a favourable trend in recent 
years and are also above the average of 
the NUT III of which they are a part, in most 
of the indicators considered.
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um TERRITóRIO AmEAçADO Ou um TERRITóRIO DE OPORTuNIDADES?

A THREATENED AREA OR AN AREA OF OPPORTuNITIES?

O Litoral Norte é uma das zonas da faixa costeira nacional em que o risco de erosão é mais acentuado. Constituído maio-
ritariamente por uma faixa contínua de praias arenosas ou com afloramentos rochosos ou cascalho, todo o troço costeiro 
se encontra sujeito a processos erosivos graves. As excepções são as zonas rochosas de Caminha e Viana do Castelo que 
formam uma barreira natural contra o avanço do mar. O movimento da restinga de Ofir, na foz do Cávado, no sentido do 
continente e o recuo acelerado das arribas e dos taludes do sistema dunar denunciam esta 
pressão. Moledo, Amorosa, Castelo do Neiva, São Bartolomeu do Mar, Pedrinhas, Cedo-
vém, Ofir e Apúlia são algumas das zonas de maior risco. Do 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 costa. Formadas pelo transporte eólico das areias e pela dinâmica das 
ondas sobre as praias, as dunas são ecossistemas frágeis que suportam bai-
xíssimas capacidades de carga. Todo o sistema dunar desta faixa litoral está 
sujeito a fortes pressões internas, resultantes da subida do nível do mar e 
consequente erosão, e externas. Estas últimas passam pela construção 
de obras de engenharia costeira, edificação e construção de infra-es-
truturas e equipamentos sobre as dunas, estacionamento indevido, 
trilhos de pisoteio, circulação de veículos motorizados e forte inva-
são por flora exótica. As áreas de pinhal existentes junto à costa 
estão também sujeitas a pressões. O pinhal do Camarido tem 
uma forte pressão turística, com estacionamento abusivo, e o 
da Gelfa apresenta a sua vegetação degradada.

The North Coast (Litoral 
Norte) is one of the areas 

of the Portuguese coast most 
at risk from erosion. Compris-

ing mainly a continuous strip of 
beaches that are sandy or have 

rocky outcrops or gravel, the whole 
coastal section is subject to severe 

erosive processes. The exceptions are 
the rocky areas of Caminha and Viana do 

Castelo which form a natural barrier against 
the encroachment of the sea. The movement 

of the Ofir sand spit at the mouth of the Cávado 
towards the continent and the receding of cliffs and 

of dune system embankments reveal this pressure. 
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ESTRATÉGIA DA INTERvENçãO

INTERvENTION STRATEGy

As ameaças são também oportunidades. O território abrangido é um espaço singular que 
dispõe de condições excepcionais para suporte de um desenvolvimento económico 
e turístico sustentável e para se constituir como um pólo de atracção. O Polis Litoral 
Norte tem como grandes objectivos requalificar o território como forma de valorização 
e diferenciação da sua entidade própria (Território de Excelência), valorizar o patri-
mónio natural, cultural e humano como mote da promoção territorial (Turismo, uma 
aposta na sustentabilidade) e qualificar o potencial humano em estreita articulação 
com a ciência e tecnologia como forma de fomentar “novas formas de pensar” 
(Trabalho & Tecnologia, base estruturante para a competitividade territorial).

Nesse sentido, são cinco os eixos de actuação que resultam da definição 
estratégica da intervenção do Polis Litoral Norte no território e que se en-
quadram nos objectivos definidos.

Organigrama da Sociedade Polis Litoral Norte

The threats are also op-
portunities. The area cov-

ered is unique with excep-
tional conditions to support 

economic development and 
sustainable tourism and to be-

come a pole of attraction. The 
major objectives of Polis Litoral 

Norte are to regenerate the area 
as a form of development and dif-

ferentiation of its identity (Territory 
of Excellence), to develop its natural, 

cultural and human heritage as watch-
word of area development (Tourism, a 

commitment to sustainability) and qualify 
human potential in close coordination with 

science and technology as a way of encour-
aging “new ways of thinking” (Work & Tech-

nology, structuring foundation for territorial 
competitiveness).Assembleia Geral

Conselho de
Administração

ARH Norte, I.P.
ICNB, I.P.

Gestão da 
Intervenção

ICNB - Instituto de Conservação
da Natureza e da Biodiversidade, I.P.

ARH-N - Administração da Região 
Hidrográfica do Norte, I.P.

CCDR-N - Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento da Região Norte

INAG - Instituto Nacional da Água

IPTM - Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos

AMN - Autoridade Marítima Nacional

Turismo de Portugal

VALIMAR ComUrb

Águas do Minho e Lima

Conselho Consultivo
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TERRITóRIO DE ExCELêNCIA - Requalificar e valorizar o território pela riqueza dos 
valores presentes (naturais e patrimoniais) que moldam a paisagem e que consti-

tuem a identidade deste território.

Eixo 1 - Protecção e defesa da zona costeira visando a prevenção de risco
O Litoral Norte é um dos troços costeiros a nível nacional mais sujeitos a processos de 

erosão graves. Assim, a manutenção e reposição das condições naturais deste ecossis-
tema costeiro, a par da minimização das situações de risco e dos impactos ambientais, 

sociais e económicos, por via da intervenção em áreas de risco, constituem objectivos 
específicos deste eixo estratégico.

Neste âmbito, a implementação de acções de protecção e defesa costeira, que visem atenuar 
e/ou inverter o processo de erosão associado a factores físico-químicos biológicos (agitação 

marítima/vento) e de acções antrópicas (construções, pisoteio e destruição das dunas), são fun-
damentais e vitais para a preservação e conservação dos valores naturais, económicos e sociais 

que caracterizam o Litoral Norte.

As apostas deste eixo estratégico passam por concretizar as intervenções de protecção e defesa 
costeira e o reordenamento e qualificação de frentes marítimas em zonas de risco, conforme identifi-

cadas no Plano de Ordenamento da orla Costeira para o troço litoral Caminha-Esposende.

Tipologia da Intervenção:

• Medidas correctivas de erosão costeira e defesa costeira
• Reordenamento e qualificação de frentes marítimas

Eixo 2 - Preservação e requalificação dos valores naturais
A diversidade de ecossistemas existentes nesta zona costeira e as fortes relações estabelecidas entre si – 

praias, dunas, estuários, pinhal, serra, espaços agrícolas – são valores de grande importância para a susten-
tabilidade deste espaço como um todo.

A manutenção e valorização destes ecossistemas e da sua biodiversidade devem assumir-se como uma garantia 
do estabelecimento de uma estratégia diferenciada e diferenciadora do Litoral Norte no contexto da zona costeira 

nacional, constituindo uma mais-valia a potenciar.

Tipologia da Intervenção:

•  Valorização paisagística e ambiental dos pequenos estuários.
•  Requalificação e dinamização de áreas adjacentes à zona costeira.
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TuRISmO, umA APOSTA NA SuSTENTABILIDADE - Desenvolver actividades associadas aos re-
cursos endógenos e à sua requalificação e valorização, de forma a constituírem-se como produtos 
turísticos de qualidade, que reforçam a economia do local e a imagem do território, são os objectivos 

que enquadram os eixos estratégicos e tipologias de intervenção definidos, nomeadamente:

Eixo 3  - Valorização e promoção dos valores naturais e culturais do Litoral Norte
Uma vantagem territorial não resulta apenas da presença de recursos naturais mas, também, das suas 

áreas humanizadas. A conjugação destas duas realidades potencia o valor acrescentado das acções a 
promover para o seu desenvolvimento e para a utilização deste território como destino turístico. Assim, 

a conservação dos valores naturais e culturais singulares do Litoral Norte e a sua promoção permitirão 
desenvolver actividades ligadas a diferentes tipos de turismo – ecoturismo, turismo cultural, de aventura e 
balnear – numa perspectiva sustentável que privilegia a fruição da zona costeira, aliada à preservação dos 

valores naturais e ao património cultural presente.
A valorização e promoção do património natural, cultural e tradicional do Litoral Norte impulsiona o aumento 
e a diversificação da oferta turística deste território e proporciona a criação de estruturas de suporte a activi-

dades lúdicas e de sensibilização e divulgação, permitindo construir uma imagem efectiva de qualidade que 
potencia a atitude cívica e educativa e que se traduz em mais-valia a médio/longo prazo para este território e 

outros similares.

Tipologia de Intervenção:

• Reabilitação e dinamização de elementos patrimoniais e singulares da paisagem
• Infra-estruturas de apoio ao uso balnear

• Promoção da mobilidade sustentável como forma de vivência da zona costeira

Eixo 4 - Requalificação e revitalização de núcleos urbanos-marítimos
Dotar as frentes ribeirinhas dos principais núcleos urbanos de espaços de fruição colectiva, que permitam a vivência 

das cidades com os rios/estuários ou mar que as bordeja é o principal objectivo deste eixo.

Tipologia de Intervenção:

• Requalificação de frentes ribeirinhas
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TRABALHO & TECNOLOGIA COmO BASE ESTRuTuRANTE PARA A COmPETITIvIDADE TERRITORIAL - Valorizar e 
inovar as actividades económicas de base tradicional e desenvolver a formação qualificada, direccionada para nas ne-

cessidades da região, promover novas formas de pensar, associadas às Tecnologias de Informação e Comunicação e 
Investigação & Desenvolvimento, fomentar o empreendedorismo, agilizar a troca de informação são os objectivos que 

enquadram o eixo estratégico e tipologias de intervenção definidos, nomeadamente:

Eixo 5 - Valorização e inovação nas actividades económicas
Uma parte significativa da população deste território está afecta a actividades económicas directamente re-

lacionadas com as suas potencialidades produtivas – pesca e agricultura. Esta realidade torna imperativo 
assegurar as condições de continuidade ou, em alguns casos, de reconversão e/ou transformação das 

actividades através da introdução de novas práticas que congreguem o respeito pelo meio ambiente e 
a rentabilidade económica da actividade.

Tipologia de Intervenção:

• Valorização e inovação nas actividades económicas de base tradicional
• Plano de Marketing Territorial
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O PLANO NO TERRENO

A implementação desta estratégia implica o efectivo envolvi-
mento das entidades presentes no território, no cumprimento 

dos objectivos identificados nos documentos estratégicos de 
âmbito nacional e sectorial, nos instrumentos de gestão territorial, 

bem como nas intervenções constantes no Plano Estratégico.

Considerando a importância de territorializar a estratégia para efeitos 
de formatação do plano de intervenção optou-se, sempre que pos-

sível, por proceder à descrição das acções por aglomerado popula-
cional, distinguindo dessas as acções transversais. Assim, a estratégia 

definida materializa-se num conjunto de projectos/acções a realizar em 
espaços concretos e noutros, de cariz transversal, que abrangem vários 

concelhos ou são de natureza imaterial.
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VIANA DO CASTELOCAMINHA

RIO MINHO
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6

40
41

42
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7 9

RIO COURA

RIO ÂNCORA

RIO LIMA

Reestruturação e consolidação de estruturas ma-
rítimas de defesa costeira

1  Portinho do Lumiar
2  Esporão da Pedra Alta
3  Embocadura do rio Neiva
4  Ofir / Pedrinhas

Recuperação, protecção dos sistemas dunares e 
renaturalização de áreas naturais degradadas

5  Camarido
6  Rochedos de Santo Isidoro
7  Duna do Caldeirão
8  Montedor
9  Areosa
10  Rodanho
11  Pedra Alta / foz do Neiva
12  Barca
13  Dunas do Belinho
14  Cepães
15  Restinga de Ofir

Reordenamento e qualificação de frentes marítimas
16  Praia do Carreço
17  Amorosa
18  Pedra Alta
19  São Bartolomeu do Mar
20  Núcleo turístico de Ofir
21  Pedrinhas / Cedobém / Apúlia

Valorização paisagística e ambiental dos pequenos estuários
22  Foz do rio Coura
23  Foz do rio Âncora
24  Foz do rio Neiva

Valorização e dinamização dos pinhais adjacentes à zona costeira
25  Camarido
26  Gelfa
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ESPOSENDE

Limite da intervenção
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RIO NEIVA

RIO CÁVADO
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Valorização paisagística e ambiental de áreas adjacentes a 
zonas balneares
27  Câmboas (Vila Praia de Âncora)
28  Porto da Vinha (Areosa)
29  Rodanho

Infra-estruturas de apoio ao uso balnear
30  Praia do Forte do Cão
31  Praia da Ínsua
32  Praia de Afife
33  Praia da Arda / Bico
34  Praia de Paçô
35  Praia de Amorosa
36  Praia de Castelo do Neiva
37  Praia de Rio de Moinhos
38  Praia de Cepães
39  Praia de Ramalha

Qualificação de frentes ribeirinhas
40  Marginal de Caminha
41  Área envolvente ao forte de Santiago da Barra
42  Praia Norte /Coral
43  Cabedelo
44  Frente Ribeirinha de Esposende
45  Frente Ribeirinha de Fão

Criação de Porta de Entrada no Parque Natural do Litoral Norte

Ecovia do Litoral
Ciclovia de 50 quilómetros, entre Ramalha e Caminha
Percursos complementares
Percursos de natureza no Parque Natural do Litoral Norte
Rota dos moinhos e fortes
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DESIGNAÇÃO DE PROJECTO/ACÇÃO

TERRITÓRIO DE EXCELÊNCIA

EIXO 1     PROTECÇÃO E DEFESA DA ZONA COSTEIRA VISANDO A PREVENÇÃO DE RISCO

1 Medidas correctivas de erosão e defesa costeira 

1.1 Reestruturação e consolidação de estruturas marítimas de defesa costeira

1.2 Recuperação, protecção dos sistemas dunares e renaturalização de áreas naturais degradadas

2 Reordenamento e qualificação de frentes marítimas

2.1 Núcleo da Praia do Carreço

2.2 Núcleo da Amorosa

2.3 Núcleo da Pedra Alta 

2.4 São Bartolomeu do Mar

2.5 Núcleo Turístico de Ofir

2.6 Pedrinhas/ Cedovém/Apúlia

EIXO 2     PRESERVAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS VALORES NATURAIS 

3 Valorização paisagística e ambiental dos pequenos estuários

4 Requalificação e dinamização de áreas adjacentes à zona costeira

4.1 Valorização ecológica e revitalização das áreas de pinhal

4.2 Valorização paisagística e ambiental de áreas adjacentes a zonas balneares

TURISMO, UMA APOSTA NA SUSTENTABILIDADE

EIXO 3     VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DOS VALORES NATURAIS E CULTURAIS SINgULARES DO LITORAL NORTE

5 Reabilitação e dinamização de elementos patrimoniais e singulares da paisagem

5.1 Valorização de moinhos para fins de divulgação e sensibilização dos valores presentes

5.2 Estudo de viabilidade de recuperação dos Fortes e sua recuperação e revitalização para diversos fins

5.3 Criação de "Porta de entrada no Parque Natural do Litoral Norte"

6 Infra-estruturas de apoio ao uso balnear

7 Promoção da mobilidade sustentável como forma de vivência da zona costeira

7.1 Ecovia do Litoral Norte

7.2 Rotas e percursos complementares à ecovia do Litoral Norte 

7.3 Percursos de informação e sensibilização ambiental do PNLN

EIXO 4      REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE NúCLEOS URBANO-MARíTIMOS

8 Requalificação de frentes ribeirinhas

8.1 Frente Ribeirinha de Caminha

8.2 Frente Ribeirinha de Viana do Castelo

8.3 Frente Ribeirinha de Esposende e Fão

TRABALHO & TECNOLOgIA COMO BASE ESTRUTURANTE PARA A COMPETITIVIDADE TERRITORIAL

EIXO 5     VALORIZAÇÃO E INOVAÇÃO NAS ACTIVIDADES ECONóMICAS

9 Valorização e inovação das actividades económicas de base tradicional

10 Plano de Marketing Territorial
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A intervenção da Polis Litoral Norte desenvolve-se até Março de 2013. Aos estudos 
e planos que marcaram fundamentalmente o primeiro ano de actividade, soma-se 
a contratualização e desenvolvimento dos projectos de concepção, cuja conclusão 
permitirá lançar as obras. A maioria das empreitadas estará no terreno ao longo dos 
anos de 2011 e 2012.

Para a realização dos estudos de carácter científico, é objectivo da Polis Litoral 
Norte recorrer a instituições de investigação ligadas à Academia.

The intervention of Po-
lis Litoral Norte will con-

tinue until March 2013. 
The studies and plans that 

essentially marked the first 
year of the initiative are now 

joined by contracts and the 
development of design projects, 

the completion of which will sig-
nal the start of construction work. 

Most of the contracts will be under-
way in 2011 and 2012.

For the scientific studies, Polis Litoral 
Norte intends to apply for assistance 

from academic research institutions.

PLANEAMENTO FÍSICO DA INTERVENÇÃO 2009 2010 2011 2012 2013

Estudos e projectos

EMPREITADAS

Eixo 1 - Protecção e defesa da zona 
costeira visando a prevenção de risco

Eixo 2 - Preservação e requalificação dos 
valores naturais

Eixo 3 - Valorização e promoção dos
valores naturais e culturais do Litoral Norte

Eixo 4 - Requalificação e revitalização de 
núcleos urbanos-marítimos
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1. Medidas correctivas de erosão e defesa costeira
1. Corrective measures to fight coastal erosion

O Eixo 1 da intervenção – Protecção e defesa da zona costeira 
visando a prevenção de risco aponta para duas tipologias de ac-

ção que se consubstanciam em vários projectos/acções. Assim, este 
eixo aponta para medidas correctivas de erosão e defesa costeira e 

para o reordenamento e qualificação de frentes marítimas.

As medidas correctivas de erosão e defesa costeira podem ser divididas em dois grandes grupos: A reestru-
turação e consolidação de estruturas marítimas de defesa costeira e a recuperação e protecção dos sistemas dunares e 
renaturalização de áreas naturais degradadas.

1.1. Reestruturação e consolidação de estruturas marítimas de defesa costeira
1.1. Restructuring and consolidation of coastal defence structures
A reestruturação e consolidação das estruturas marítimas de defesa costeira tem por objectivo assegurar a manutenção equi-
librada das zonas costeiras particularmente ameaçadas pelo avanço do mar e garantir a manutenção dos diferentes usos do 
território, sejam eles económicos, sociais e ambientais, numa óptica sustentável de valorização e prevenção de risco.

No âmbito desta acção, desenvolve-se um estudo da vulnerabilidade e riscos às acções directas e indirectas do mar sobre 
a zona costeira e análise e desenvolvimento de intervenções de defesa costeira inovadoras. Com este estudo pretende-se 
aprofundar e actualizar as cartas de vulnerabilidade e de risco das acções directas e indirectas do mar sobre a costa, propor 
a aplicação de estratégias de intervenção a médio/longo prazo, elaborar um programa de observação e de manutenção 
das estruturas de defesa costeira e frentes edificadas em risco, elaborar um plano de intervenções estruturais de defesa 
costeira e controlo das inundações, colaborar na avaliação das condições políticas e socioeconómicas para proceder às 
intervenções de retirada de construções previstas no POOC.

Identificadas à partida estão as intervenções no Portinho do Lumiar com a consolidação do pequeno esporão; no esporão 
da Pedra Alta, com a retirada do tômbolo e enchimento da areia a sul do molhe de protecção; na embocadura do rio Neiva, 
com a reabilitação do esporão de acordo com o estudo; e em Ofir-Pedrinhas, com a reestruturação e consolidação dos três 
esporões que mantêm a estabilidade deste sistema dunar.
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1.2. Recuperação, protecção dos sistemas dunares degradados e renaturalização das áreas naturais degradadas
1.2. Restoration, protection of damaged dune systems and renaturalisation of natural areas
Manter e repor as condições naturais do ecossistema costeiro que assegurem a sua estabilidade biofísica por via da renatura-
lização de áreas degradadas (decorrentes de factores naturais e/ou antrópicos), recuperação, reforço e fixação dos sistemas 
dunares visando a prevenção de risco.

Esta acção desenvolve-se ao longo dos três concelhos, uma vez que a degradação dos sistemas dunares é transversal a 
todo o território alvo de intervenção da Polis Litoral Norte, e contempla ainda locais considerados significativos do ponto 
de vista da biodiversidade. Em todos os locais a intervir serão colocados 
painéis informativos dos valores presentes.

Em Caminha, as dunas do Camarido (a norte) e as dunas do Cal-
deirão, Gelfa e Forte do Cão (no extremo sul do concelho) serão 
alvo de intervenção, com a valorização e consolidação do cordão 
dunar, nomeadamente através do revestimento dunar, coloca-
ção de vedações e paliçadas.

A zona dos rochedos de Santo Isidoro é um local que 
importa valorizar pela sua biodiversidade bem como 
manter o coberto vegetal em bom estado de conser-
vação. A acção prevê área de lazer, posto de obser-
vação de fauna e requalificação da antiga pedreira 
da Cruz Velha.

No concelho de Viana do Castelo, a recupe-
ração e protecção dos sistemas dunares de-
gradados e renaturalização abrange vários locais, nomeadamente 
Montedor, onde se pretende valorizar a biodiversidade em presença e manter em bom estado de conservação 
os matos de fácies marcadamente atlântica.

Na Areosa, com a valorização e consolidação da zona dunar, com a retirada do campo de futebol e consequente renatura-
lização do espaço.

Nas dunas do Rodanho e Amorosa será feita a manutenção e reforço do cordão dunar de forma a evitar o avanço do mar 
sobre a povoação da Amorosa Velha, pelo que se torna necessária a recuperação e revestimento daquele cordão dunar.



32

Na Pedra Alta, Foz do Neiva a intervenção tem por objectivo a valorização e requalificação do cordão dunar, repondo as 
condições naturais. Tal implica a remoção da estrada e estacionamento, reposição e revestimento dunar e colocação de 
vedações e passadiços para limitar e direccionar o acesso à praia.

No concelho de Esposende a consolidação do revestimento dunar para a consolidação do cordão dunar é também o ob-
jectivo da acção em Barca/dunas de Belinho/Cepães, bem como em Rio de Moinhos.

Na restinga de Ofir a intervenção da Polis Litoral Norte tem por objectivo impedir a entrada da agitação marítima na foz 
do rio Cávado, que poderia vir a atingir a marginal de Esposende. Esta restinga tem igualmente uma importante função de 
segurança às construções de Ofir. A intervenção passa pela manutenção e reforço do cordão dunar, devendo ainda ser 
criados passadiços sobrelevados e interdita a circulação de veículos em caminhos não pavimentados.



2. Reordenamento e qualificação de frentes marítimas
2. Restructuring and rehabilitation of sea fronts

Ainda no âmbito do Eixo 1 – a protecção e defesa da zona costeira 
visando a prevenção de risco – a intervenção incide no reordenamento 
e valorização de frentes marítimas visando a contenção da ocupação 
em zonas costeiras de risco e a retirada programada de ocupações 
em zonas vulneráveis ou de risco.

2.1. Núcleo da Praia do Carreço
2.1. Carreço Beach
Conclusão das obras previstas no POOC, com a execução de um 
parque de estacionamento de retaguarda, prevendo espaço para 
autocarros.

2.2. Núcleo da Amorosa
2.2. Amorosa
A intervenção da Polis Litoral Norte incide ao nível de ordenamento e 
qualificação do espaço público da Amorosa Nova e na Amorosa Velha, 
incluindo renovação de infra-estruturas (rede de drenagem de águas re-
siduais domésticas e pluviais); Beneficiação de vias internas e criação de 
áreas de estacionamento.

2.3. Núcleo da Pedra Alta
2.3. Pedra Alta
Neste núcleo piscatório de Castelo do Neiva, a acção consiste em inter-
venções de ordenamento e qualificação do espaço público na Pedra 
Alta, em articulação com o projecto de requalificação da zona piscatória 
desenvolvido pelo IPTM. Estas intervenções incluem o ordenamento e 
qualificação do espaço público, incluindo infra-estruturação geral e 
beneficiação de vias internas e criação de áreas de estacionamento.
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2.4. São Bartolomeu do Mar
2.4. São Bartolomeu do Mar
Núcleo que está sob ameaça eminente da acção do mar, a inter-
venção implica a demolição de cerca de 30 construções e conse-
quente renaturalização de áreas degradadas e/ou desocupadas, 
com descompactação do solo, recuperação dunar, plantação de 

espécies vegetais e instalação de paliçadas.

A intervenção em São Bartolomeu do Mar pressupõe ainda a requa-
lificação do espaço urbano pensado de acordo com as necessida-
des e as tradições próprias do local.

2.5. Núcleo turístico de Ofir
2.5. Ofir resort
No núcleo turístico de Ofir, a intervenção passa pela requalificação dos 
arruamentos no interior do pinhal.

2.6. Pedrinhas / Cedovém / Apúlia
2.6. Pedrinhas / Cedovém / Apúlia
Pedrinhas e Cedovém são outros dos núcleos construídos que estão em 
risco, por terem sido ediicados na duna primária. A acção da Polis Litoral 
Norte passa pela remoção de cerca de duas centenas de edificações 
em zona de risco e pela renaturalização das áreas a desocupar, com 
trabalhos de manutenção e reforço do cordão dunar, como sejam a 
sua reposição e revestimento e a instalação de paliçadas. Serão ainda 
instalados vedações e passadiços para reordenamento dos acessos 
à praia.
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3. Valorização paisagística e ambiental dos pequenos estuários
3. Enhancement of landscape and environmental values of small estuaries

O Eixo 2 da intervenção pretende valorizar e preservar os ecossistemas naturais existentes e o seu inter-relacionamento, 
estando dividido em duas linhas de acção: a valorização paisagística e ambiental dos pequenos estuários e a requalificação 
e dinamização de áreas adjacentes à zona costeira.

No primeiro caso, a intervenção incide na foz 
dos rios Coura, Âncora e Neiva. E tem por ob-
jectivos a reabilitação e valorização de zonas la-
gunares degradadas de forma a evitar os riscos 
de cheia e a divulgação e sensibilização para o seu 
valor natural. A acção no terreno será precedida de 
um estudo hidráulico e fluvial das áreas em questão, 
que tem também por objectivo indicar as acções de 
reabilitação e valorização das margens daqueles rios.

Na foz do rio Coura a intervenção da Polis Litoral Norte 
tem por objectivo a valorização das margens com a cria-
ção de percursos pedonais e cicláveis com zonas de es-
tada e observatórios ornitológicos. Na foz do rio Âncora, 
o trabalho incide na requalificação das margens, com a sua 
limpeza, eliminação de infestantes e reforço da vegetação 
autóctone e criação de passadiços sobrelevados. 

Na foz do rio Neiva, a acção incide sobre a requalificação das duas margens e, na margem esquerda, com a sua valorização 
e reordenamento do estacionamento, estando prevista a construção de travessias pedonais e cicláveis ao abrigo da Ecovia 
do Litoral Norte.

4. Requalificação e dinamização de áreas adjacentes à zona costeira
4. Redevelopment and promotion of areas adjacent to the coastal zone

Ainda integrada no Eixo 2, a requalificação e dinamização de áreas adjacentes às zonas costeiras divide-se em dois grupos 
que têm por objectivo a valorização ambiental dos territórios.



36

4.1. Valorização e dinamização dos pinhais adjacentes à zona costeira
4.1. Development and regeneration of the pine woods adjacent to the coastal zone

Desenvolvendo-se nas manchas de pinhal do Camarido e da Gelfa, esta acção de 
valorização ambiental das áreas de pinhal pretende criar espaços complementares 
ao turismo sol-mar.

No pinhal do Camarido, serão criados circuitos pedonais e interpretativos, de-
limitando-se zonas de repouso aproveitando estes espaços para a informação 
ambiental e para o desenvolvimento de actividades recreativas. Serão também 
criadas zonas de estacionamento informais de apoio à visitação e usufruto 
deste espaço.

No pinhal da Gelfa, a intervenção prevê a criação de circuitos pedonais e 
de desporto, delimitação de zonas de repouso aproveitando estes espaços 
para a informação ambiental e para o desenvolvimento de actividades recre-
ativas, criação de zonas de estacionamento informais de apoio à visitação 
e usufruto, bem como a alificação e/ou demolição de algumas estruturas/
equipamentos existentes, limpeza de infestantes e reforço da vegetação 
autóctone.

4.2. Valorização paisagística e ambiental de áreas adjacentes a zo-
nas balneares
4.2. Enhancement of landscape and environmental values of are-
as adjacent to bathing sites
Estas acções de valorização ambiental das áreas naturais adjacentes 
às zonas balneares visam requalificar espaços degradados ou de-
saproveitados e aproveitá-las como espaços complementares e de 
apoio ao turismo sol-mar.

Em Cambôas, Vila Praia de Âncora, a intervenção passa pela ela-
boração de um Plano de Pormenor para uma área de 7 hectares, 
que poderá prever construção de unidade hoteleira, requalifica-
ção de espaço público (área lúdico/recreativa, singularidade, 
estacionamento, equipamentos e serviços complementares), 
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regulamentação da intervenção no tecido edificado existente. Já em 
Porto da Vinha e Rodanho (Viana do Castelo) serão elaborados e 
implementados projectos de arranjo paisagístico que, de acordo com 
as características de cada local e das classes de espaços presen-
tes, deverão prever as condições para o usufruto destes espaços, 
nomeadamente a criação de parques de merendas com estacio-
namento informal de apoio, áreas de estadia, colocação de pas-
sadiços sobrelevados, observatórios, miradouros, etc.

5. Reabilitação e dinamização de elementos patrimoniais e 
singulares da paisagem
5. Rehabilitation and promotion of landscape heritage and 
features

O Eixo 3 da intervenção tem por objectivo a valorização e promoção dos 
valores naturais e culturais singulares, no pressuposto de que apenas con-
jugando os recursos naturais e as áreas humanizadas se potencia o valor 
acrescentado das acções a desenvolver e a afirmação da região como des-
tino turístico, numa perspectiva sustentável que privilegia a fruição da zona 
costeira aliada à preservação dos valores naturais e do património cultural em 
presença. É neste âmbito que se desenvolvem as acções de reabilitação e di-
namização de elementos patrimoniais e singulares da paisagem, de infra-estruturas de apoio ao uso balnear e de promoção 
da mobilidade sustentável como forma de vivência da zona costeira. A reabilitação e dinamização de elementos patrimoniais 
e singulares da paisagem divide-se em três acções: a valorização de moinhos para fins de divulgação e sensibilização dos 
valores presentes, o estudo de viabilidade de recuperação e revitalização dos fortes para diversos fins e a criação da “Porta 
de entrada no Parque Natural do Litoral Norte”.

5.1. Valorização de moinhos para fins de divulgação e sensibilização dos valores presentes
5.1. Enhancement of mills for dissemination and awareness of their values
Enquanto elementos patrimoniais singulares da paisagem do Litoral Norte, os moinhos de vento são estruturas com potencial 
de visitação. A acção visa a criação de condições para o seu usufruto, nomeadamente com o arranjo exterior da sua envol-
vente e a colocação de placas informativas, estando intimamente ligada ao projecto da Ecovia do Litoral Norte.
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5.2. Estudo de viabilidade de recuperação e revitalização dos fortes para 
diversos fins.

5.2. Feasibility study for the restoration and revitalisation of forts for va-
rious purposes.

Pretende-se com esta acção dar um impulso com vista à recuperação do patrimó-
nio construído como forma de valorização e dinamização destas estruturas singu-
lares do património, promovendo em simultâneo um desenvolvimento turístico de 
qualidade. Para tal será elaborado um estudo de viabilidade da recuperação dos 
fortes, prevendo para cada um dos equipamentos de apoio ao usufruto desta zona 
costeira e dotando-os de diferentes funcionalidades. Este estudo deverá associar a 
recuperação do património ao circuito temático dos fortes já existente.

5.3. Criação de “Porta de entrada no Parque Natural do Litoral Norte”
5.3. Creation of “Gateway to the Litoral Norte Natural Park”
Recuperação e refuncionalização de edifício para instalação de um Centro de 
Interpretação Ambiental do Parque Natural do Litoral Norte. Este centro de-
verá incluir funções diversificadas (exposições, biblioteca, outras), promover 
a visitação, informação e sensibilização ambiental deste território, devendo 
funcionar como uma “porta” de entrada no Parque Natural.

6.  Infra-estruturas de apoio ao uso balnear
6.  Bathing area infrastructure

A criação de uma imagem associada ao valor ambiental do Litoral Norte é o 
grande objectivo desta acção, que passa pela valorização dos espaços bal-
neares, nomeadamente com a criação de infra-estruturas de apoio (acessos 

viários, estacionamento, acessos pedonais, apoios de praia de qualidade, etc.). 
Os espaços balneares a valorizar são as praias da Ínsua, Afife, Arda-Bico, Paçô, 

Amorosa, Pedra Alta, Rio de Moinhos, Cepães, Suave Mar e Ramalha.
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7. Promoção da mobilidade sustentável como forma de vivência da zona costeira
7. Promotion of sustainable mobility as a way of experiencing the coastal zone

O Objectivo desta acção passa pela criação de condições para a promoção de formas ambientalmente sustentáveis de 
fruição da zona costeira, nomeadamente com a criação de uma rede de circuitos cicláveis e pedonais que associem as 
vertentes culturais e naturais existentes neste território. Desenvolvimento de uma oferta ambiental e turística complementar 
ao uso balnear.

Ecovia do Litoral Norte
Coastal Path (Ecovia do Litoral Norte)
A Ecovia do Litoral norte é um dos projectos de referência da intervenção do Polis Litoral Norte, constituindo-se como uma 
“grande rota” ciclável que permita a ligação contínua entre os concelhos de Caminha, Viana do Castelo e Esposende. A ecovia 
terá uma perfeita integração na paisagem, com estruturas sobrelevadas nas zonas dunares e apostando na recuperação de 
caminhos existentes, sendo projectada de modo a integrar-se com os meios de transporte existentes e as áreas de estaciona-
mento. Esta estrutura transversal contará com sinalização específica e painéis de informação de apoio aos utilizadores e com 
equipamento de apoio, como sejam as zonas de estadia, bebedouros, papeleiras, etc. A Ecovia do Litoral Norte estará intima-
mente ligada a elementos do património cultural e a percursos pedestres e de natureza, sendo complementada por uma série 
de percursos complementares (7.2) que permitam a ligação da ecovia a elementos de interesse patrimonial, meios de 
transporte, zonas de estacionamento, etc. e por percursos da natureza (7.3) destina-
dos a dar a conhecer as principais áreas naturais do Parque Natural do Litoral Norte.

8. Qualificação de frentes ribeirinhas
8. Rehabilitation of river waterfronts

Uma intervenção integrada no Litoral Norte tem, necessariamente, de assumir a re-
qualificação das suas principais urbes como uma acção estruturante e prioritária. 
O objectivo destas intervenções é o de dotar as frentes ribeirinhas dos principais 
núcleos urbanos de condições de vivência e usufruto pela população e visitantes 
permitindo uma ligação mar-terra de qualidade.

8.1. Frente Ribeirinha de Caminha
8.1. Caminha Waterfront
A intervenção na Frente Ribeirinha de Caminha incide sobre uma área de 12 hectares e tem como objectivo principal a requa-
lificação do espaço público marginal, de forma a criar condições para uma melhor vivência e usufruto por parte da população 
e visitantes e a qualificação do acessos e zonas de estacionamento junto às zonas balneares e ao pinhal do Camarido.
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8.2. Frente Ribeirinha de Viana do Castelo
8.2. Viana do Castelo Waterfront
A intervenção na Frente Ribeirinha de Viana do Castelo desenvolve-
se em três frentes distintas e complementa o trabalho iniciado pelo 
Programa Polis em 2000. As áreas a intervir são agora a Praia Nor-
te/Praia do Coral, a zona adjacente ao Forte de Santiago da Barra 

e o núcleo do Cabedelo, na margem esquerda do rio Lima.

a) Praia Norte – Praia do Coral
A intervenção na Praia Norte/Praia do Coral visa a valorização pai-
sagística e ambiental da zona adjacente a esta área com qualificação 
do espaço público, ordenamento do estacionamento e construção de 
estrutura de apoio turístico, com a reformulação do espaço do pontão 
entre as duas praias e da área entre a Praia Norte e a Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão.

b) Forte de Santiago da Barra
Requalificação do espaço público envolvente, ordenamento do estacio-
namento, construção de ciclovia, arborização, sinalização, demolição/re-
localização de equipamentos, revitalização da frente ribeirinha com draga-
gem da antiga doca comercial onde está localizado o navio Gil Eannes.

c) Núcleo do Cabedelo
No Cabedelo, a intervenção assenta na requalificação do espaço públi-
co e de espaços de recreio e lazer. O projecto deve promover a criação 
de condições para o desenvolvimento das actividades relacionadas 
com a fruição do rio e do mar nas componentes recreativa, de lazer, 
turística e desportiva. Estas actividades complementam a afectação 
ao uso público de recreio e lazer da área de expansão do Porto de 
Mar e integram a qualificação do espaço público, arborização e ci-
clovia, sinalização informativa, reordenamento do estacionamento 
junto às zonas balneares e equipamentos de apoio ao turismo e 
aos desportos náuticos.



8.3. Frente Ribeirinha de Esposende e Frente Ribeirinha de Fão
8.3. Esposende Waterfront and Fão Waterfront
Em Esposende, a Polis Litoral Norte vai prosseguir com o projecto de 
requalificação da zona ribeirinha, nomeadamente no prolongamento 
da obra já realizada a norte, numa faixa adjacente à marginal, incluin-
do a sua ligação ao pontão da foz do Cávado.

Na margem esquerda do rio Cávado na zona ribeirinha de Fão, a 
acção vai incidir no reordenamento e requalificação da orla fluvial 
compreendida entre a ponte metálica e a zona do caldeirão.

9. Valorização e inovação das práticas tradicionais
9. Enhancement and innovation of traditional practices

É objectivo desta acção a criação de condições para a preservação das 
tradições e manutenção das actividades económicas de base tradicio-
nal ligadas ao sector primário, nomeadamente com o desenvolvimen-
to de programas e acções específicas para a manutenção e inovação 
nas práticas tradicionais, incluindo algumas acções de sensibilização 
e formação e elaboração de “manuais de boas práticas”. Assim, será 
elaborado um estudo sobre a caracterização técnica, capacidade de 
captura e selectividade das artes de pesca e consequente plano de 
intervenção da pesca; Será também desenvolvido um plano de re-
conversão da actividade do sector primário em regime intensivo 
para práticas mais adequadas – masseiras.
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10. Plano de Marketing Territorial
10. Territorial Marketing Plan

É objectivo do Plano de Marketing Territorial a aplicação das novas tecnologias de informação e comunicação para a promo-
ção e divulgação do território, coadjuvadas com acções dirigidas a públicos e agentes económicos de diferentes sectores 
e difusão dos valores naturais, patrimoniais e socioeconómicos singulares do Litoral Norte, que diferenciam e caracterizam 
esta zona costeira.

Para tal, torna-se necessária a definição de uma estratégia de marketing territorial dirigida a diversos públicos, em que, a 
partir da concepção da estratégia global da intervenção, esta seja assumida pela diversidade dos agentes e comunicada, de 
uma forma estruturada, recorrendo às novas tecnologias de informação e comunicação, como forma de potenciar a atitude 
cívica, educativa e de apelo a novas mentalidades, construindo uma imagem de qualidade que produza ganhos reais, a 
médio prazo, para o Litoral Norte e região onde se insere.
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Enquadrados neste esforço de discussão e promoção dos valores ambientais estão os ENCONTROS DO LITORAL, fó-
rum de discussão que une a comunidade científica, os actores regionais e a população em geral. Os Encontros do Litoral 
realizam-se anualmente, tendo o primeiro – subordinado ao tema genérico “Uma nova visão para o Litoral Norte – reunido 
cerca de 300 participantes.

Investimento e Financiamento 
O Plano de intervenção envolve um investimento estimado na ordem dos 80 milhões de euros (valores estimados têm como 
fonte o Plano de Actividades e Orçamento 2010 da Polis Litoral Norte e o Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação 
e Valorização Ambiental do Litoral Norte, que resultam maioritariamente de valores estimados em 2008 no Plano de Interven-
ção / Planos de Acção para o Litoral Norte e Vale do Lima elaborado pela Parque Expo, S.A. em 2008).

Investment and Funding
The Intervention Plan involves investment estimat-
ed at 80 million euros (estimate based on the Polis 
Litoral Norte 2010 Plan of Activities and Budget).
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Investimento estimado (milhares de euros)
Estimated investment (thousands of euros)

Investimento (milhares de Euros)

Eixo 1
Axis 1

Protecção e defesa da zona costeira visando a prevenção de risco
Protection and defence of the coastal zone aiming at prevention of risk

32.989

P1
Medidas correctivas de erosão e defesa costeira
Corrective measures to fight coastal erosion

13.562 

P2
Reordenamento e qualificação de frentes marítimas
Restructuring and rehabilitation of sea fronts

19.427 

Eixo 2
Axis 2

Preservação e requalificação dos valores naturais 
Preservation and regeneration of natural resources

2.263 

P3
Valorização paisagística e ambiental dos pequenos estuários
Enhancement of landscape and environmental values of small estuaries

1.219 

P4
Requalificação e dinamização de áreas adjacentes à zona costeira
Redevelopment and promotion of areas adjacent to the coastal zone

1.044 

Eixo 3
Axis 3

Valorização e promoção dos valores naturais e culturais singulares do Litoral
Enhancement and promotion of the unique natural and cultural resources of the Coast

12.299 

P5 
Reabilitação e valorização de elementos patrimoniais e singulares da paisagem
Rehabilitation and enhancement of landscape heritage and features

1.518 

P6
Infra-estruturas de apoio ao uso balnear
Bathing area infrastructure

2.470 

P7
Promoção da mobilidade sustentável como forma de vivência da zona costeira
Promotion of sustainable mobility like a way of experiencing the coastal zone

8.311 

Eixo 4
Axis 4

Requalificação e revitalização dos núcleos urbano marítimos
Regeneration and revitalisation of coastal urban settlements

22.787 

P8
Requalificação de frentes ribeirinhas
Regeneration of waterfronts

22.787 

Eixo 5
Axis 5

Valorização e inovação das actividades económicas
Enhancement and innovation of economic activities

1.530 

P9
Valorização e inovação das actividades económicas de base tradicional
Enhancement and innovation of traditionally-based economic activities

330 

P10
Plano de Marketing Territorial
Territorial Marketing Plan

1.200 

Custos de estrutura e gestão da intervenção
Overhead and management costs for the intervention

9.003 

Estudos de base da intervenção
Baseline studies for the intervention

100 

Investimento total
Total Investment

80.971 
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Importa notar que a formatação da estimativa de investimento da intervenção a realizar 
no Litoral Norte teve como consideração os valores assumidos no POOC para as em-
preitadas referentes a acções contempladas neste plano, sendo que para as restantes 
se assumiram valores com base em custos médios de referência verificados em obras 
de natureza idêntica.

Para honorários referentes a estudos e planos consideraram-se valores similares 
a outros estudos da mesma natureza e, noutros casos, indicativos de 3% das 
respectivas empreitadas. Os honorários relativos à elaboração de projectos técni-
cos foram calculados por aplicação de uma percentagem indicativa de 7% dos 
valores estimados das respectivas empreitadas.

Para o cálculo dos custos de gestão admitiu-se a mobilização de uma equi-
pa técnica durante cinco anos com um custo médio mensal da ordem dos 
75.833 euros, tendo-se admitido para os custos de estrutura um custo mé-
dio mensal da ordem dos 15.833 euros. Foi ainda considerado um valor de 
100.000 euros para cobrir os custos com a elaboração dos estudos-base 
da intervenção (Plano Estratégico, Avaliação Ambiental Estratégica).

A cobertura financeira do Plano de Intervenção a promover pela Socie-
dade Polis Litoral Norte S.A. teve como principal elemento de análise 
o facto de se tratar de um projecto público, constituído em torno da 
estratégia de requalificação e valorização do Litoral Norte.

Financiamento da intervenção (milhões de euros)
Financing of the intervention (million euros)

It should be noted that the 
investment estimate for the 

intervention on the north 
coast was drawn up taking 

into consideration the figures 
assumed in the POOC (Coast 

Development Plans) for contracts 
concerning actions provided for in 

this plan, while for other contracts 
the figures are based on average 

reference costs in contracts of an 
identical nature.

The fees for studies and plans consid-
ered similar amounts in other studies 

of a similar nature and in other cases 
were an indicative percentage of 3% of 

the corresponding contracts. The fees for 
technical plans were calculated by the ap-

plication of an indicative percentage of 7% 
of the estimated values of the corresponding 

contracts.

To calculate management costs, the mobilisa-
tion of a technical team for five years with an av-

erage monthly cost of around 75,833 euros was 
considered, with average monthly overhead costs 

of around 15,833 euros. A sum of 100,000 euros 
was considered to cover the costs of drawing up 

the basic studies for the intervention (Strategic Plan, 
Strategic Environmental Assessment).

The financial coverage of the Intervention Plan to be 
promoted by the company Polis Litoral Norte S.A. had 

as its main element of analysis the fact that it was a pub-
lic project, set up around a rehabilitation and develop-

ment strategy for the north coast.

27,1 
M€

44,5 
M€

9,4
M€

Private Funds

National Funds

Community Funds



A implementação do Quadro de Referência Estratégico Nacional 
(QREN) – nomeadamente no âmbito da Política de Coesão Econó-
mica e Social e do Objectivo de Convergência e, em particular, da 
estratégia prioritária de Qualificação das Cidades e do Território 
– consagra a aplicação de instrumentos operacionais e finan-
ceiros para o período 2007-2013 que poderão ser potencia-
dores e incentivadores da execução das acções/projectos 
identificados. Em termos gerais, o Plano de financiamento 
envolve os seguintes fontes e valores:

Plano de financimanto (euros)
Financing Plan (euros)

 Capital social Total Financing 26.100.000 €

 Estado State 13.833.000 €

 Câmaras Municipais Municipal Councils 12.267.000 €

Esposende 3.915.000 €

Viana do Castelo 5.428.800 €

Caminha 2.923.200 €

 Financiamento Comunitário Community Financing 44.524.180 €

 POVT 22.636.975 €

 POR NORTE 21.639.705 €

 Promar 247.500 €

 Financiamento adicional das Câmaras Municipais Additional financing from Municiapl Councils 368.317 €

 Caminha 329.745 €

 Esposende 38.571 €

 Outros Financiamentos Other Financing 10.048.061 €

MOTC /IPTM 570.000 €

Privados Privates 9.478.061 €

Financiamento Total Total Financing 81.040.558 €

The implementation of the National Strategic 
Reference Framework (QREN) – in particular 

under the Economic and Social Cohesion Policy 
and the Convergence Objective and, specifically, 

the Qualification of Cities and the Territory priority 
strategy – establishes the application of operational 

and financial instruments for the period 2007-2013 
that can boost and encourage the implementation of 

the actions/projects identified. Overall, the Financing 
plan involves the following sources and amounts:



Capital Social (milhões de euros)
Share Capital (million euros)

13,83 
M€

5,43 
M€

3,92 
M€

2,92 
M€

Municipality of Caminha

State

Municipality of Esposende

Municipality of Viana do Castelo







Co-Financiamento:
Co-Funding:

Apoio Institucional:
Institutional Support:

Accionistas:
Shareholders:

www.polislitoralnorte.pt


