
É vital preservarUm projeto importante para a requalificação da linha costeira da Zona Norte de Portugal.

Uma década  
a cUidar do litoral

A Polis Litoral Norte está, há 10 anos, a requalificar, 
modernizar e proteger o Litoral Norte português, para que  

as gerações futuras também usufruam dele.

ESPECIAL 10 ANOS

POLIS LITORAL NORTEpOlis litOral NOrte
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Cabeça  |   10 aNOs pOlis litOral NOrte2 86 MILHÕES DE EUROS DE 
FUNDO DE COESÃO 

PARA PROTEÇÃO DO LITORAL 
INVESTIMENTO TOTAL DE 106 M€ 

14,5 M€ 

50 M€ 

6,1 M€ 
3,1 M€ 

12,3 M€ 

Dados a 28.Nov.2018 

Tipologia de Operação Nº de 
Projetos 

Fundo 
Aprovado 

(M€) 

Abertura artificial e ações de 
desassoreamento de lagoas 
costeiras 

3 18,6 

Reforço de cotas em zonas baixas 
costeiras ameaçadas pelo avanço 
das águas 

1 17,6 

Proteção e reabilitação de 
sistemas costeiros naturais, 
nomeadamente dunares 

14 13,0 

Minimização de risco associado à 
instabilidade das arribas 5 9,6 

Construção e reabilitação de 
estruturas de defesa costeira 6 8,9 

Alimentação artificial de praias 
enquanto intervenção de proteção 
costeira 

10 7,3 

Ações de planeamento, produção 
de conhecimento, gestão da 
informação e monitorização 

6 5,5 

Medidas ativas que visem 
restabelecer o fornecimento de 
sedimentos ao litoral 

1 5,3 

Demolição e remoção de 
estruturas localizadas em áreas de 
risco 

1 0,1 

TOTAL 47 86,0 
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 Há 10 anos, com o propósito de promover a qualificação e defesa de troços 
sensíveis do litoral, foi executado o Programa Polis Litoral.

Decorridos mais de 10 anos 
sobre os primeiros Planos de 
Ordenamento da Orla Costei-
ra (POOC), estamos perante 
um território mais qualificado, 

com condições de atividade e fruição renova-
das, mais diversificadas e seguras. Os princí-
pios de intervenção estão mais consolidados, 
com práticas de trabalho colaborativo e com 
conhecimentos mais aprofundados.
O litoral português não escapa à subida do 
nível médio das águas do mar e está exposto 
a um elevado risco de erosão, galgamento e 
desmoronamento de arribas. Estamos sim, 
perante um território mais qualificado mas 
também perante desafios como os que decor-
rem dos processos das alterações climáticas, 
que combatemos com recurso às melhores 
técnicas disponíveis, prevenção e proteção, partilha de responsabilidades e articulação com as 
autarquias locais, organizações e academia.
Andou bem o Governo quando, em 2015, prorrogou a vigência das Sociedades Polis.
No caso da Sociedade Polis do Litoral Norte foram investidos, até finais de 2015, cerca de 25 M€ em 
28 obras. Dessa data até agora, foram promovidas mais 28 obras com 22 M€ de investimento.
O Programa Polis, para além da estratégia em que se alicerçou e da obra feita que entregou, lega 
um modelo consistente de gestão articulada das entidades intervenientes.
Está em curso um novo ciclo de planeamento, a segunda geração de instrumentos de gestão ter-
ritorial para a orla costeira, estando um já aprovado, um em fase de aprovação, um em discussão 
pública e os restantes em elaboração. Estes Programas da Orla Costeira adotam uma nova aborda-
gem, de gestão integrada e adaptativa, apontando as soluções mais ajustadas de prevenção, defe-
sa, acomodação ou relocalização, em função da situação de referência e das dinâmicas previstas.
Outros programas aprovados são o Plano de Ação para o Litoral – Litoral XXI, que integra e 
prioriza, até 2030, cerca de 1000 intervenções, num valor estimado de 900 M€. No âmbito 
desta abordagem, realça-se o Programa de Monitorização da Faixa Costeira de Portugal Con-
tinental – COSMO, que permite monitorizar a evolução da linha de costa e dos fundos adja-
centes e o projeto de Caraterização de Manchas de Empréstimo na Plataforma Continental 
– CHIMERA, que visa identificar e caraterizar manchas de empréstimo, de modo a suportar 
a realização de intervenções de alimentação artificial.
Hoje, é evidente uma nova cultura de prevenção estrutural, de defesa e valorização costeiras 
patentes na política e na ação prosseguidas, que os portugueses reconhecem e os poderes pú-
blicos já não negam.

ficha técnica 
Este especial comercial e os seus conteúdos editoriais expressos são da responsabilidade da Polis Litoral Norte. Os conteúdos publicados  

neste suplemento têm uma função meramente informativa e refletem apenas a opinião dos seus autores. 

ESPECIAL PRODUZIDO PELA UNIDADE DE SOLUÇÕES COMERCIAIS MULTIMÉDIA DO GLOBAL MEDIA GROUP  

• Coordenação SOFIA SOUSA • Edição ANDRÉ SOUSA • Textos BEATRIZ BRITO • Fotos D.R. • Publicidade PAULO PEREIRA DA SILVA 

(Diretor Comercial Imprensa), ANTÓNIO SANTOS (Gestor de Conta) • Coordenação de Arte PATRÍCIA COELHO 

• Paginação CARLOS VASCONCELOS • Arte Final CRIATIVOS PORTO
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Como surge cada projeto da Polis Lito-
ral Norte? 

As zonas costeiras assumem uma 
enorme importância estratégica em ter-
mos ambientais, económicos, sociais e 
culturais. A resolução dos seus proble-
mas, como o controlo dos processos ero-
sivos, da ocupação urbana de zonas de 
risco, da destruição de habitats e a perda 
de biodiversidade, revela-se prioritária 
no âmbito de uma política de desenvolvi-
mento sustentável. Esta foi a razão para a 
criação, em 2008, da Polis Litoral Norte, 
assente numa parceria entre o Ministério 
do Ambiente e os municípios, com o ob-
jetivo de implementar um plano de ação 
para a requalificação e valorização das 
zonas de risco e de áreas naturais degra-
dadas nos 50 km de orla costeira dos Mu-
nicípios de Caminha, Viana do Castelo e 
Esposende.

Quais os requisitos para uma área ser 
alvo de requalificação?

A Polis Litoral Norte foi desenhada 
com o objetivo de defesa da zona costei-
ra e a minimização de riscos, a promoção 
e valorização do património natural e 
paisagístico e a valorização dos recursos 
como fator de competitividade económi-
ca e social, bem como a promoção e di-
namização da vivência do Litoral Norte. 
As áreas selecionadas foram aquelas que 
desde o início do projeto apresentavam 
maior fragilidade e, ao mesmo tempo, 
maior potencial de recuperação, dentro 
dos objetivos do programa e das capa-
cidades técnicas existentes. Adicional-
mente, algumas áreas que não estavam 
inicialmente identificadas como proble-
máticas foram intervencionadas após 

“existe um antes  
e um depois do programa 

polis litoral Norte”

pimenta machado Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Polis Litoral Norte

catástrofes naturais que correram duran-
te a execução do projeto.

Ao longo de 10 anos, sente que a Polis 
Litoral Norte cumpre os objetivos a 
que se propôs quando surgiu?
Sem dúvida. Existe um antes e um depois 
do Programa Polis Litoral Norte.
Ao longo destes 10 anos, a Sociedade Polis 
Litoral Norte implementou praticamente 
a totalidade das ações que estavam pre-
vistas no Plano Estratégico. Adicional-
mente, implementou um outro conjunto 
de ações, não inicialmente previstas, mas 
que foram identificadas como necessárias 
e urgentes, como por exemplo a recupe-

A chave para o sucesso 
deste ambicioso projeto está 

em grande parte nos seus 
intervenientes.

ração das áreas danificadas pela tempes-
tade “Hercules” em 2014, ou outras que 
resultaram de parcerias com as entida-
des públicas com jurisdição nesta faixa 
litoral, como exemplo o Cais dos Pesca-
dores em Caminha. Em termos globais, 
até à presente data foram concluídas 43 
empreitadas, estando 2 empreitadas em 
fase de conclusão, e, até ao final do pró-
ximo ano, estão previstas concluir mais 
11, representando um investimento total 
de 46,9 M€, tendo já sido executado um 
investimento de 34 M€. O conjunto das 
56 ações concretizadas e a concretizar 
minimizam o risco para pessoas e bens, 
incrementam mais valor ambiental no 
território, melhoram a qualidade de vida 
para as populações e fomentam a vivên-
cia do Litoral Norte.

Como é feito o controlo do processo 
erosivo? Não compromete a fauna e a 
flora?

Os projetos implementados para mi-
nimizar o risco de erosão costeira são 
inovadores e incorporam uma mudança 
de paradigma, tendo por base as técni-
cas de engenharia natural, tais como ali-
mentação artificial de praias ou reforço 
dos sistemas dunares, usando técnicas 
inovadoras como a criação de núcleos re-
sistentes, executados com recurso à ins-
talação de geocilindros cheios com areia 
e a retirada planeada de construções em 
áreas de risco.

A fauna e a flora são protegidas através 
da limpeza de espécies exóticas infestantes 
e renaturalização dos espaços interven-
cionados, recorrendo a espécies autócto-
nes e características dos sistemas duna-
res, quando aplicável. Assim, a possível 

ENTREVISTA
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perda de espécies de flora presentes nas 
áreas a intervir, afetadas na fase de cons-
trução, foi compensada e melhorada pelas 
plantações efetuadas.

Quanto à fauna, apesar da inerente 
afetação durante a fase de construção, 
verificou-se que as ações realizadas, pelas 
suas características, promoveram a cria-
ção e aumento de áreas de habitat para 
as diferentes espécies características dos 
sistemas dunares.

Como é conseguido o equilíbrio e inte-
ração entre a conservação dos recur-
sos naturais, a proteção da natureza e 
o desenvolvimento socioeconómico de 
cada região?

Creio que a chave para o sucesso 
deste ambicioso projeto está em gran-
de parte nos seus intervenientes. Há que 
 reconhecer mérito à equipa técnica da 
Sociedade Polis que, com o seu trabalho e 
competência, tornou possível a concretiza-

ção de 56 intervenções. E não menos impor-
tante é o papel do Ministério do Ambiente 
e da Transição Energética, especialmente 
na pessoa de João Pedro Matos Fernandes, 
pela confiança que depositou neste proje-
to quando prorrogou, em 2015, a vigência 
da Sociedade. Mas, além do apoio político 
e competência técnica, foi essencial o con-
tributo das entidades públicas e privadas, 
assim como a todos os cidadãos que, com 
o seu saber e encorajamento, mas também 
com a sua contribuição construtiva, ajuda-
ram a concretizar este ambicioso projeto. 

As áreas protegidas devem ser en-
tendidas como territórios onde existem 
valores naturais que devem ser preserva-
dos, mas também como territórios vívi-
dos, onde existem urbes, espaços rústicos, 
zonas agrícolas e locais de lazer e turismo. 
Cientes desta responsabilidade, muitas 
das ações implementadas visaram esta-
belecer situações de equilíbrio e interação 
entre a conservação dos valores naturais e 

a vivência destes espaços. Estas ações não 
passaram pela proibição da utilização des-
tas áreas naturais, mas sim pela criação de 
estruturas que possibilitem a sua utiliza-
ção de forma regrada e não invasiva, pre-
servando-se assim os recursos naturais e 
acrescentando-se mais valor ao território, 
o que permite a abertura de um novo leque 
de atividades económicas associadas ao 
turismo da natureza e ao lazer.

Quais os projetos em que a Polis
Litoral Norte mais fez a diferença?

Todos os projetos executados no 
âmbito do Polis Litoral Norte assegu-
ram mais e melhor qualidade de vida, 
e tornam mais atrativo, competitivo e 
resiliente o Litoral Norte. Há, contudo, 
projetos que se destacam pelo seu sim-
bolismo. 

A Requalificação de São Bartolomeu 
do Mar, que envolveu a retirada de cons-
truções que se encontravam numa zona 
costeira em risco e o reforço de toda a fai-
xa costeira, tendo-se mantido a vivência 
tradicional do espaço, agora num espaço 
qualificado e dignificado.

Devo igualmente destacar a prote-
ção e valorização da Praia Norte, que se 
tornou num cartão de visita de Viana do 
Castelo, que é um exemplo de um proje-
to que combina na perfeição a proteção e 
valorização.

A Modernização do Cais em Cami-
nha, que concretiza um anseio antigo da 
comunidade piscatória, é também um 
exemplo. A satisfação com que foi rece-
bida pela comunidade piscatória justi-
ficou o esforço suplementar para a sua 
concretização dado que não fazia parte 
do plano estratégico.

Por último, o projeto transversal aos 
3 municípios que integram a Polis Litoral 
Norte, a Ecovia, que quando estiver con-
cluída será um dos projetos de referência, 
de reconhecida e comprovada importân-
cia internacional, uma vez que fará parte 
da rede europeia das vias verdes, consti-
tuindo-se como uma “grande rota” pedo-
nal e ciclável, que promoverá a fruição de 
um território de excelência e que fecha o 
programa com chave de ouro. 

Uma palavra final para os meus cole-
gas da Administração, para expressar o 
meu agradecimento pela energia, preser-
verança e motivação, que tornaram reali-
dade este projeto. Obrigado.

A Polis Litoral Norte tem o objetivo de defesa da zona 
costeira e a minimização de riscos, a promoção e valorização 

do património natural, a valorização dos recursos como 
fator de competitividade económica e social  

e a promoção e dinamização do Litoral Norte.
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modernização  
do cais dos pescadores

CAMINHA

O Cais dos Pescadores de Caminha 
encontrava-se, há vários anos, em 
avançado estado de degradação, 
apresentando igualmente 
limitações de espaço.

No sentido de dar resposta a um anseio da 
comunidade piscatória local, a Polis Litoral 
Norte decidiu avançar com a beneficiação 
daquela infraestrutura libertando, em 
paralelo, áreas ocupadas na via pública pelos 
pescadores para a reparação e recolha dos seus 
utensílios de pesca.
A intervenção de modernização do Cais 
dos Pescadores em Caminha consistiu na 
supressão da rampa sul, que não era usada, 
aproveitando a área de implantação para 
aumentar a plataforma global do cais, que 
ficou com uma área útil de cerca de 1.660 m2, 

possibilitando assim não só uma maior 
arrumação de embarcações a seco (para 
atividades de manutenção/reparação), 
mas também o incremento da capacidade 
de manuseamento dos aprestos de pesca. 
Incluiu ainda o prolongamento da ponte-cais, 
aproximando-a do canal de navegação, onde 
os fundos batimétricos são mais favoráveis, 
principalmente para embarcações de maiores 
dimensões; a reparação/beneficiação da 
rampa-varadouro norte e das estruturas para 
amarração de embarcações, a recuperação 
das escadas para acesso às embarcações, a 
instalação de um novo guincho e o incremento 
da capacidade de atracação de barcos nas 
devidas condições de segurança.
O valor global de investimento foi de 725 mil 
euros e as fontes de financiamento foram 
provenientes do Programa Operacional Mar 
2020, em 75%, e Docapesca, os restantes 25%.

CaIs - aNtEs

CaIs - DEpoIs

I  maginar que é possível 
criar uma estratégia para 
um território tão amplo que 
absorva as particularidades 
de cada espaço e tenha sem-

pre em conta os principios de uma 
gestão integrada, pensar numa es-
trutura forte mas flexível, que tenha 
a capacidade para projetar e candi-
datar ações de relevo e a dimensão 
suficiente para reagir às diferentes 
conjunturas, supor que é possível 
gerir os interesses e ambições de 
três autarquias diferentes sem que 
se perca a identidade e a capacidade 
de cada uma, passou a ser uma rea-
lidade com a união dos concelhos de 
Caminha, Viana do Castelo e Espo-
sende e o Estado numa plataforma 
a que se convencionou denominar 
Polis Litoral Norte.

Nestes dez anos de ação todo o 
território da costa atlântica mais a 

norte ficou a ganhar. Ganhou em 
capacidade de trabalho e reivindica-
ção de fundos nacionais e europeus, 
ganhou em articulação e partilha, 
ganhou obra, soluções e prestígio, 
preparando o futuro. Este esforço 
envolveu três autarquias que sou-
berem trabalhar em conjunto para 
cada um dos seus cidadãos, apoian-
do-se na capacitação do Estado, 
criando estruturas e equipamentos 
de salvaguarda ambiental, proteção 
costeira e potenciação económica, 
antecipando a emergência do com-
bate contra as alterações climáticas 
e as suas consequências.

Caminha ganhou muito com 
este projeto feliz, especialmente nos 
últimos anos em que foi possível fa-
zer obra tão importante como aque-
la que permitiu restaurar a Duna 
dos Caldeirões ou erguer o Paredão 
de Moledo após a passagem da 

tempestade Hércules em 2014, fa-
zer os diversos troços de ecovia que 
uniram as margens do rio Âncora e 
a praia de Moledo à Praia das Crian-
ças em Vila Praia de Âncora, o Cais 
dos Pescadores que veio fazer justiça 
aos profissionais da pesca, criar zo-
nas de reforço e proteção de cordões 
dunares como fizemos no Camari-
do ou avançar com dragagens fun-
damentais como as que acontece-
ram na foz do rio Minho. Caminha 
ganhou porque Viana do Castelo e 
Esposende também ganharam e 
tudo foi possível pela qualidade do 
trabalho de vários profissionais e di-
ferentes dirigentes que, quer na par-
te técnica, quer na vertente política, 
souberam vestir esta camisola de 
tantas cores mas de um só coração: 
o da nossa terra, desde o estuário do 
Minho à ponta sul do concelho de 
Esposende. Obrigado.

O melhor que 
se pode dizer 
sobre o trabalho 
da Polis Litoral 
Norte ao longo de 
uma década é que 
faltam projetos em 
Portugal como este.

LitoraL Norte

uma estratégia em prol  
da coesão do território

miguel alves Presidente da Câmara Municipal de Caminha
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reforço e proteção dos sistemas 
dunares e renaturalização de 
áreas naturais degradadas 

FOZ DO RIO ÂNCORA

As intempéries do inverno de 2014 provocaram o 
rompimento da Duna dos Caldeirões, agravando de uma 
forma muito intensa o fenómeno de erosão na foz do  
rio Âncora, tendo inclusive na margem esquerda colapsado  
o passadiço ali existente.

Foi com a segurança em mente que a Polis Litoral Norte efetuou uma 
intervenção de emergência, de modo a garantir as condições mínimas 
para o normal funcionamento da época balnear de 2014 e do usufruto da 
população.
Numa primeira fase, foram garantidas as condições de segurança na zona 
através da restituição do curso do rio pelo desassoreamento da foz, da 
deposição dos volumes de areia da escavação no reforço do cordão dunar e 
da desmontagem de infraestruturas colapsadas.
Após esse período, iniciou-se a segunda fase da intervenção, que envolveu 
a consolidação e fixação das margens do rio Âncora, com recurso a técnicas 
de bioengenharia, a construção de um esporão defletor na sua margem 
esquerda, a reabertura do seu leito secundário, a movimentação de areias 
para reforço do cordão dunar, a construção de passadiços sobrelevados e a 
colocação de uma cortina de paliçadas na área do anterior rompimento da 
Duna do Caldeirão, por forma a favorecer a retenção de areias. Procedeu-
-se ainda à construção de um observatório da natureza no remate do 
passadiço, à limpeza de espécies exóticas infestantes arbóreas e herbáceas 
e à renaturalização do acesso rodoviário.
Esta intervenção implicou um investimento de 431 mil euros, sendo 85% 
financiado pelo POVT – Programa Operacional Valorização do Território e 
os restantes 15% pelo Estado.

Foz Do RIo ÂNCoRa - aNtEs

Foz Do RIo ÂNCoRa - DEpoIs

Alimentação artificial, 
proteção e reabilitação
do sistema costeiro natural

DUNA DOS CALDEIRÕES

Devido aos rigorosos invernos que têm assolado o 
Litoral Norte, regista-se um emagrecimento do volume 
e um movimento de recuo da Duna dos Caldeirões para 
nascente, ocupando o principal canal de escoamento do rio 
Âncora.

Face a este cenário, torna-se necessário proceder à alimentação artificial, 
proteção e reabilitação do sistema costeiro natural. Assim, a Sociedade 
Polis Litoral Norte vai levar a cabo em 2019 uma intervenção na Duna 
dos Caldeirões, num investimento que rondará os 850 mil euros.
Esta incidirá sobre uma extensão de cerca de 750 metros, a partir da 
dragagem de areias que se encontram em excesso no portinho de Vila 
Praia de Âncora e no mar. Será constituída pelo reforço no núcleo da 
duna, com recurso a geocilindros cheios de areia, complementados 
com intervenções de bioengenharia na consolidação e estabilização 
das margens do rio Âncora, e de recuperação e valorização ambiental, 
atendendo à recorrência fenomenológica e à resiliência do meio.
A alimentação de areias na praia será feita a dois níveis: enchimento de 
geocilindros colocados paralelamente à linha de costa e ao eixo da gola 
da duna, e deposição da areia para recobrimento dos geocilindros e para 
fortalecimento dessa estrutura. Já a alimentação artificial da praia será 
realizada através da transferência de sedimentos do leito do rio Âncora.
Esta intervenção tem cofinanciamento assegurado pelo POSEUR  
– Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos, em 75%. Os restantes 25% serão suportados pela DGRM – 
Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos e 
pelo Estado Português.

DuNa Dos CalDEIRõEs
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margens ganham 
nova vida

RIO ÂNCORA

As freguesias de Vila Praia de Âncora e Âncora já têm uma 
nova ligação que as une, o “Passeio Francisco Sampaio”, 
numa homenagem ao antigo presidente da já extinta Região 
de Turismo do Alto Minho e destacada personalidade do 
concelho de Caminha.

A Polis Litoral Norte concluiu a execução de duas empreitadas de 
construção de troços da Ecovia do Litoral Norte que permitem fazer a 
ligação ininterrupta, a pé ou de bicicleta, entre Moledo e o pinhal da Gelfa, 
na freguesia de Âncora, numa extensão total de 6 km.
A primeira intervenção, denominada “Infraestruturas para valorização 
e visitação de Áreas Classificadas no Concelho de Caminha”, consistiu 
na construção de dois troços da Ecovia: um localizado entre a Capela de 
Santo Isidoro e a ciclovia de Vila Praia de Âncora, e o outro referente à 
ponte pedonal e ciclável sobre o rio Âncora. Compreendeu ainda trabalhos 
de iluminação pública, mobiliário urbano, sinalização e arranjos na 
envolvente. Já a segunda obra: “Infraestruturas verdes no rio Âncora” 
incidiu sobre uma área de cerca de 14 ha em ambas as margens do rio e 
implicou a construção de percursos de visitação e contemplação, pedonais 
e cicláveis, numa extensão de 790 m, com vista à diminuição do risco, 
preservação, requalificação e divulgação daquela zona estuarina. Incluiu 
ainda a eliminação das grandes manchas de espécies exóticas invasoras, 
a reabilitação da galeria ripícola, a valorização do habitat de espécies 
faunísticas autóctones através da criação de abrigos para a fauna, com 
a necessária sinalização regulamentar e informativa dos valores em 
presença. 
O investimento, no valor global de cerca de 705 mil euros, foi financiado 
pelo Programa Operacional Regional do Norte e pelo Município de 
Caminha.

poNtE Do RIo ÂNCoRa - aNtEs

poNtE Do RIo ÂNCoRa - DEpoIs

Cordão Dunar alvo de proteção, 
reabilitação e reforço

CAMARIDO E MOLEDO

O cordão dunar entre Camarido e a praia de Moledo foi 
afetado por fenómenos erosivos muito significativos, 
sobretudo fruto da forte agitação marítima, que todos os 
invernos assola o Litoral Norte de Portugal.

Em paralelo, regista-se um défice sedimentar que se tem evidenciado 
por uma tendência progressiva de perda de volume de praia.
Assim, para salvaguardar o que resta das dunas, promovendo o seu 
reforço e reabilitação, a Polis Litoral Norte levou a cabo a intervenção 
de “Proteção, reabilitação e reforço do cordão dunar entre Camarido 
e Moledo”. Este projeto teve como objetivo primordial o reforço do 
cordão dunar numa extensão de 700 metros, recorrendo a areias 
provenientes de dragagens de manutenção efetuadas no troço final do 
canal de navegação da zona estuarina do rio Minho, melhorando as 
condições de navegabilidade e segurança das embarcações e o acesso às 
zonas de ancoragem.
A intervenção proposta materializou-se num reforço do cordão 
dunar, enquanto primeira linha de defesa costeira natural, 
impedindo uma invasão dos terrenos da Mata Nacional e a destruição 
dos seus solos, da sua flora e fauna, contribuindo também para a 
alimentação do areal a sul.
Esta ação de defesa da linha de costa visou, sobretudo, contribuir para 
a preservação dos ecossistemas naturais, através do reforço do sistema 
dunar de proteção, nomeadamente a praia do Camarido e a praia de 
Moledo do Minho.
Esta empreitada implicou um investimento de cerca de 430 mil euros, 
tendo sido cofinanciada, em 85%, pelo POSEUR – Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Os restantes 15% 
foram assegurados pelo Estado Português.

CamaRIDo
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Defesa Costeira,  
proteção de pessoas e Bens
e Requalificação da Frente 
marítima 

PRAIA NORTE

A frente marítima da Praia Norte sempre esteve sujeita a 
uma forte ação de erosão que foi degradando as condições de 
segurança desta faixa do concelho de Viana do Castelo.

Após quase um ano em obras, que implicaram a delimitação da zona em 
risco, o recuo das áreas de circulação de pessoas e de estacionamento 
automóvel e a demolição e recuo da área de implantação dos equipamentos 
de apoio ao uso balnear, a intervenção foi inaugurada em dezembro de 
2017 e mudou o “rosto” da Praia Norte.
As obras de requalificação passaram pela construção de um novo muro 
marginal de proteção costeira, com o consequente aumento da área 
de praia, e pela criação de um conjunto recuado de praças temáticas, 
vocacionadas para os mais diversos usos. Assegurou também a 
continuidade do circuito da Ecovia do Litoral Norte.
Assim, promove-se um aumento da segurança de pessoas e bens contra as 
investidas do mar em situações de temporal.
Esta intervenção implicou um investimento de 3,1 milhões de euros, tendo 
sido financiada pelo POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de Recursos, Câmara Municipal de Viana do Castelo e 
Estado Português.

pRaIa NoRtE - aNtEs

pRaIa NoRtE- DEpoIs

C  onfrontados com 
desafios prementes 
como as alterações 
climáticas e a subida 
média das águas do 

mar, a forma como as autarquias 
olham o território, e sobretudo as 
áreas costeiras, tem vindo a mol-
dar-se a novas realidades, como 
a erosão costeira, adaptando os 
planos e criando infraestruturas 
de defesa costeira. O Litoral Nor-
te, e sobretudo a costa de Viana do 
Castelo, tem sido fustigada por 
estes fenómenos, mas, na reali-
dade, tem sido também pioneira 
na transformação e prevenção de 
situações de risco.

Com o trabalho desenvol-
vido no seio da Polis Litoral 
Norte, tem sido possível trans-
formar o rosto dos nossos pla-
nos de praia, evitar a erosão 
costeira e prevenir situações 
de risco. 

A conjugação de esforços 
entre a Polis e a autarquia ori-
ginou uma estratégia conjunta 
do Estado com as autarquias ao 
criar a Polis Litoral Norte, que 
permitiu mudar a paisagem da 
nossa costa, tornando-a mais 
segura, mais acessível e de maior 
fruição, através dos vários tro-
ços que ligam os três concelhos, 
que se uniram para qualificar 

e requalificar as suas praias. 
E o resultado tem sido excelen-
te, com uma mudança radical 
nas paisagens, mas sobretudo 
com a garantia de segurança de 
preparação para os novos desa-
fios das alterações climáticas, 
que é um dos grandes propósi-
tos da região, do país e do mun-
do para os próximos anos, e que 
a todos deve preocupar.

O Litoral Norte é, hoje, um 
território de excelência am-
biental que congrega o respeito 
pela biodiversidade com a frui-
ção turística, salvaguardando 
os valores naturais para as ge-
rações futuras.

Na Praia  Norte, 
aliou-se a vontade 
da autarquia 
aos desígnios 
subjacentes à 
sociedade Polis 
Litoral Norte para, 
simultaneamente, 
requalificar uma 
área e criar medidas 
de prevenção da 
erosão causada 
durante anos no 
areal.

José maria costa Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

LITORAL NORTE

território de excelência 
ambiental e turística
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CastElo Do NEIva - aNtEs

CastElo Do NEIva- DEpoIs

E  sta localidade integra também 
um conjunto vasto de praias 
com uma significativa procu-
ra. Mas infelizmente, à seme-
lhança de outras no concelho, 

tem sofrido ao longo dos anos com a força 
constante do avanço do mar.

É neste contexto que a Polis Litoral 
Norte iniciou, em 2015, a concretização de 
um plano geral integrado de ações de qua-
lificação, requalificação e modernização, 
envolvendo um investimento global to-
tal de cerca 4,64 milhões, com o apoio de 
vários instrumentos de financiamento e 
entidades, tais como, POVT, POSEUR, Mar 
2020, Docapesca, e pela Câmara Munici-
pal de Viana do Castelo.

As ações foram setorizadas em termos 
físicos e temporais, resultando em três fo-
cos de intervenção: 

Reordenamento e qualificação 
da frente marítima do Núcleo 
de Pedra Alta

Esta empreitada teve como objetivo a 
realização de ações no sistema dunar e na 
malha urbana enquanto fator de valoriza-
ção e qualificação do seu espaço público 
e natural. Consistiu na infraestruturação 
geral deste núcleo urbano, na intervenção 
na rede viária e pedonal e na recuperação 
e renaturalização do sistema dunar e de 
áreas degradadas. Foi cofinanciada pelo 
POVT - Programa Operacional Valoriza-
ção do Território e pela Câmara Municipal 
de Viana do Castelo. 

Castelo do Neiva é uma das 
localidades mais típicas do 
concelho de Viana do Castelo. 
A sua forte ligação ao mar e 
às atividades piscatórias faz 
desta freguesia um local de 
grande interesse cultural  
e ecológico.

Intervenções de requalificação 
revolucionam a frente marítima

CASTELO DO NEIVA

Modernização do portinho  
de pesca de Castelo do Neiva  
e construção do seu edifício-lota 

A modernização do portinho de pesca 
de Castelo do Neiva tem como objetivo a 
melhoria do funcionamento da atividade 
piscatória. A intervenção prevê a substi-
tuição dos armazéns de aprestos existen-
tes por novas construções com a mesma 
função, devidamente infraestruturadas, 
dispostas de modo a conferir melhores 
condições de trabalho para os pescadores, 
bem como de uma oficina de reparação de 
embarcações, a pré instalação de um pos-
to de abastecimento de combustíveis para 
embarcações e locais adequados para a re-
colha seletiva de resíduos. O investimento 
é cofinanciado pelo Mar 2020 Docapesca e 
Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Proteção, reabilitação e reforço do 
sistema costeiro

Esta intervenção tem como objetivo 
a construção de uma frente resistente ao 
avanço do mar, com recurso a patamares 
de geocilindros resistentes, cheios com 
areia, e  a construção de passadiços de 
acesso à praia. Será cofinanciada pelo PO-
SEUR - Programa Operacional Sustenta-
bilidade e Eficiência no Uso de Recursos e 
Estado Português.

A sua forte ligação ao mar 
e à pesca faz desta fregue-

sia um local com elevado 
peso no setor económico, 
visto que a pesca constitui 
o meio de subsistência da 
maioria da população resi-
dente, cumprindo anos de 

tradição local.
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amoRosa - aNtEs

amoRosa - DEpoIs

CaBEDElo - aNtEs

CaBEDElo - DEpoIs

Nova frente marítima mais 
resiliente ao avanço do mar

AMOROSA

A Amorosa, na freguesia de Chafé, é uma área com um 
núcleo tradicional de raiz piscatória, cuja ocupação 
costeira foi efetuada de modo desorganizado e 
gradualmente degradada, consequência das sucessivas 
investidas do mar.

Para resolver esta situação, em 2015, a Polis Litoral Norte realizou a 
intervenção de reordenamento e qualificação da frente marítima do 
núcleo da Amorosa, que integrou a infraestruturação geral deste núcleo, 
a intervenção na rede viária e pedonal, a reabilitação de defesa na zona 
habitacional histórica, a recuperação de áreas naturais degradadas, e a 
introdução do troço da futura Ecovia do Litoral Norte. Este investimento 
ascendeu aos 2 milhões de euros, com cofinanciamento do POVT - 
Programa Operacional Valorização do Território e financiamento 
nacional da Câmara Municipal de Viana do Castelo. 
Em complemento, a Polis tem já prevista para 2019 uma nova 
empreitada, focada na proteção, reabilitação e no reforço do sistema 
costeiro nas praias da Amorosa, através da construção de uma frente 
resistente ao avanço do mar, com recurso a patamares de geocilindros 
resistentes. Prevê investir nesta ação cerca de 1,48 milhões de euros, 
que serão cofinanciados pelo POSEUR - Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos e Estado Português.

Frente ribeirinha foi alvo  
de requalificação

CABEDELO

Um dos locais mais emblemáticos do concelho de Viana 
do Castelo é o Cabedelo, que é conhecido pela sua beleza 
natural sobre a extremidade da longa linha de água do Rio 
Lima, em direção ao Atlântico.

Em 2015, a Polis Litoral Norte deu início à empreitada de 
requalificação desta frente ribeirinha, tendo investido cerca de 1M de 
euros, financiados pelo POR Norte – Programa Operacional da Região 
Norte e pela Câmara Municipal de Viana de Castelo.
A intervenção contemplou a implementação de um troço da Ecovia 
do Litoral Norte, a execução de passadiços de acesso à praia, o 
ordenamento de áreas destinadas ao apoio da prática do desporto de 
rio e mar, a execução de infraestruturas de apoio a autocaravanas e a 
reorganização do estacionamento.
Procurou-se, assim, dotar esta frente ribeirinha e marítima de 
condições de vivência e usufruto, numa ligação mar-terra-rio de muita 
qualidade, aplicando medidas de defesa, de conservação da natureza e 
biodiversidade e de delimitação de zonas em risco.
Entretanto, encontra-se no terreno a modernização do estaleiro de 
reparação tradicional de embarcações de pesca, através da construção 
de um novo equipamento junto à rampa de varadouro e associado 
a uma ruína existente, no sentido da valorização da memória e de 
identidade do local.
Está considerada a recuperação estrutural desta rampa-varadouro, o 
reordenamento e a requalificação das áreas exteriores de circulação 
das embarcações, e a instalação de um novo guincho.
Esta operação contempla um investimento de 363 mil euros e é 
financiado pelo Mar 2020 e Câmara Municipal de Viana do Castelo.



12 Viana do Castelo  |   10 aNOs pOlis litOral NOrte

N o sentido de dotar estas praias 
de condições de acesso e frui-
ção mais consentâneas com 
a crescente procura, a Polis 
Litoral Norte levou a cabo 

intervenções de reabilitação e intervenções ao 
nível da proteção e reforço do cordão dunar, do 
regramento do acesso automóvel bem como a 
execução das infraestruturas que permitirão a 
instalação dos futuros Apoios de Praia.

A intervenção na praia da Ínsua passou 
pela implementação de soluções que impe-
dem o acesso de veículos ao cordão dunar e 
à praia, o ordenamento do estacionamento 
fora da área de risco, a colocação e recupera-
ção de passadiços que possibilitam o acesso 
pedonal sem danificar as dunas, a erradi-
cação de espécies infestantes e a promoção 

As praias de Viana do 
Castelo atraem milhares de 
veraneantes que procuram 
zonas balneares mais 
tranquilas, como as praias 
da Ínsua, Afife, Arda/Bico 
e Paçô. No entanto, estas 
apresentavam sérias carências 
ao nível do ordenamento.

pRaIa DE aFIFE - aNtEs pRaIa DE aFIFE - DEpoIs

Praias requalificadas, protegidas  
e com reforço do cordão dunar

FRENTE MARÍTIMA

do crescimento de vegetação autóctone. 
O sistema dunar foi também reforçado 
através da instalação de um núcleo de 
geocilindros cheios de areia. Esta operação im-
plicou um investimento de 396 mil euros, que 
foram financiados pelo POSEUR – Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos, Estado Português e Câmara 
Municipal de Viana do Castelo.

A empreitada de proteção e reabilitação 
do sistema costeiro na praia da Arda/Bico 
consistiu na criação de áreas de aparcamento 
em zona recuada, na colocação e recuperação 
de passadiços de acesso à praia, na erradica-
ção de espécies infestantes e na promoção do 
crescimento de vegetação autóctone. Foi tam-
bém feita a recarga de areias na praia através 
do processo de ripagem da zona entre-marés, 
num investimento de 941 mil euros, igual-
mente financiados pelo POSEUR e pelo Estado 
Português.

As praias de Afife e Paçô apesar de 
serem praias não urbanas, são zonas bal-

neares de excelência, com uma compo-
nente natural muito forte. Nesse senti- 
do, as  intervenções contemplaram a cria-
ção/requalificação de estruturas de apoio 
balnear,  espaços para estacionamento e no-
vas redes de infraestruturas para ligação aos 
futuros apoios de praia.

Em Afife, também foi necessário proce-
der à demolição de um antigo restaurante, 
que estava em Domínio Público Marítimo 
e que não cumpria o estabelecido no Plano 
de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) 
Caminha-Espinho. 

No global, foram investidos na interven-
ção de Afife cerca de 699 mil euros, finan-
ciados pelo POVT – Programa Operacional 
Temático Valorização do Território, Câmara 
Municipal de Viana do Castelo e Estado Por-
tuguês. Já a requalificação de Paçô-Carreço 
orçou em 416 mil euros e foi financiada pelo 
POR Norte – Programa Operacional Regio-
nal do Norte e Câmara Municipal de Viana 
do Castelo. 

No sentido de dotar estas praias de condições de aces-
so e fruição mais consentâneas com a crescente procura 

destes espaços naturais, a Polis Litoral Norte levou a cabo 
intervenções de reabilitação daquelas áreas.
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s. BaRtolomEu Do maR- aNtEs

s. BaRtolomEu Do maR - DEpoIs

Requalificação da frente marítima
S. BARTOLOMEU DO MAR

Ameaçado há vários anos pela força 
do mar, o núcleo de S. Bartolomeu 
do Mar encontrava-se numa 
situação de perigo iminente, com a 
progressiva diminuição da largura 
de praia, consequente recuo da linha 
de costa e o risco de derrocada de  
edificações.

A rotura do cordão dunar possibilitaria o avanço 
do mar sobre os terrenos agrícolas de baixa 
altitude, com implicações também ao nível da sua 
salinização. Essa progressão não iria encontrar 
barreiras naturais até à estrada nacional e à própria 
povoação de S. Bartolomeu do Mar. Assim, em 
2014, a Sociedade Polis Litoral Norte implementou 
uma intervenção para a proteção e defesa costeira, 
assim como o reordenamento e valorização daquela 
frente de mar. Este investimento esteve próximo 
dos 2,8 milhões de euros, tendo sido financiado em 
70% pelo POVT – Programa Operacional Temático 
de Valorização do Território e pelo Estado Português 

E  sposende está, a par 
de Viana do Castelo e 
Caminha, na génese 
da Polis Litoral Norte. 
Então, o programa 

previa a intervenção numa área 
de litoral de 50 km, compreendida 
entre Apúlia, no limite sul do con-
celho de Esposende, e a foz do rio 
Coura, em Caminha, promovendo 
a requalificação e valorização da 
orla costeira, num investimento 
total de 90 milhões de euros.

Através de um aproveitamen-
to de fundos comunitários, trans-
formamos e acrescentamos valor 
ao território, conjugando proteção 
e fruição da natureza, que resultou 

na melhoria da qualidade de vida 
da população, na potenciação do 
desenvolvimento económico e tu-
rístico.

Dez anos volvidos, além do 
prolongamento da área de ação, 
multiplicaram-se as razões que es-
tiveram na base da criação e inter-
venção da Polis Litoral Norte.

Além do reconhecido contri-
buto para a produção de conheci-
mento cientificamente relevante, 
a sua intervenção promoveu a qua-
lificação e valorização de contextos 
patrimoniais e culturais das cida-
des contemporâneas, nomeada-
mente dos aglomerados urbanos 
de Esposende.

Tem sido desenvolvido um tra-
balho excecional, devido ao bom 
entendimento entre os autarcas, a 
administração da Sociedade Polis 
e a administração central. Estamos 
perante um modelo de sucesso, 
porque tem havido vontade polí-
tica para resolver com celeridade 
os problemas das populações. Po-
rém, os fortes processos erosivos 
a que está sujeita a orla costeira e o 
assoreamento da foz do rio Cávado 
exigem ação vigorosa de reforço da 
proteção do litoral. A defesa cos-
teira deve nortear a ação de todos 
os agentes envolvidos no processo, 
com medidas excecionais, porque 
as situações são extremas.

Dez anos volvidos da 
constituição da Polis 
Litoral Norte, mais 
que avaliar o trabalho 
desenvolvido, 
importa lançar um 
olhar prospetivo. A 
erosão que se abate 
sobre a nossa costa 
obriga a planos 
concretos de defesa. 
As populações estão 
receosas e todos 
queremos respostas.

LitoraL Norte

polis litoral Norte. 
passado e futuro

Benjamim pereira Presidente da Câmara Municipal de Esposende

e Município de Esposende nos restantes 30%.  
A intervenção abrangeu uma extensão de cerca de 
350 metros de linha de costa e incluiu a demolição de 
27 edificações em zona de risco, a construção 
de uma nova frente de proteção costeira, a 
reabilitação e reforço do cordão dunar, com 
recurso a um núcleo resistente de geocilindros 
cheios com areia e através de paliçadas e 
vegetação, a regularização do troço final da ribeira 
e o reperfilamento da praia, em calhau rolado. 
A solução da obra frontal de proteção costeira é 
favorável em termos hidrodinâmicos, uma vez 
que reduz a reflexão das ondas, mas também 
possibilita uma franca transição entre a plataforma 
do cruzeiro e o plano de água, permitindo um 
acesso pedonal seguro à praia. 
É de salientar que a praia de S. Bartolomeu do 
Mar é um local de culto religioso, uma vez que 
todos os anos, no mês de agosto, se realiza a 
tradicional cerimónia cultural e religiosa do 
“Banho Santo”, onde as crianças mergulham 
no mar várias vezes, em número ímpar, para 
que fiquem livres de males, como o medo, a 
gaguez ou a epilepsia.
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E m 2014, iniciou-se uma peque-
na “revolução” na frente ribei-
rinha de Fão, numa área que 
se encontrava desorganizada, 
desaproveitando o potencial 

daquela marginal do rio Cávado.
A obra contemplou o reordenamento e 

requalificação da orla fluvial de Fão, com-
preendida entre a ponte metálica e a zona 
do Caldeirão, estabelecendo uma ligação 
pedonal e ciclável, enquadrada na Ecovia 
do Litoral Norte e na rede de circuitos que 
acompanha toda a margem do rio até ao li-
mite do concelho de Esposende.

Para além da reparação pontual do tra-
balho iniciado pelo município de Esposen-
de, esta nova intervenção deu continuidade 
à ciclovia e passeios existentes, incluiu a 
instalação de mobiliário urbano (parquea-
mentos para bicicletas, bancos, papeleiras, 

Com o objetivo de as dotar de condições de vivência e 
usufruto pela população e visitantes, permitindo uma 
ligação mar-terra-rio de qualidade, a Polis Litoral Norte 
procedeu à requalificação das frentes ribeirinhas dos 
principais núcleos urbanos de Esposende.

Foi feita a ligação pedonal e ciclável, enquadrada na 
rede de circuitos, que acompanha toda a margem do rio. 

FãO E ESPOSENDE

sinalética e painéis informativos) e o pro-
longamento da rede de iluminação pública 
junto da Pousada da Juventude. Os trabalhos 
passaram também pela requalificação do 
sistema de descarga de águas pluviais exis-
tente, criação de uma nova descarga na liga-
ção à Rua Serpa Pinto e pela renaturalização 
da margem, através de ações de limpeza e de 
erradicação de infestantes, permitindo a re-
generação da vegetação autóctone.

A intervenção teve como principal 
objetivo dinamizar a vivência daquela área, 
garantindo a sua proteção e valorização, 
criando um novo espaço público de fruição 
coletiva do Cávado. O investimento foi de 

577 mil euros e foi cofinanciado em 85% 
pelo POR Norte – Programa Operacional 
Regional do Norte, tendo a Câmara Muni-
cipal de Esposende assegurado os restantes 
15% de financiamento.

Também a frente ribeirinha da cidade 
de Esposende já havia sido alvo de uma in-
tervenção de requalificação pela Polis Lito-
ral Norte. Neste caso, foi requalificado todo 
o passeio ao longo da marginal, com a in-
trodução de uma ciclovia e de um passadiço 
sobre a margem do rio e a construção de um 
outro passadiço sobrelevado de ligação en-
tre a marginal e a Praça das Lampreias.

O objetivo foi criar um polo de atração 
turística, que cativasse a população e os vi-
sitantes a usufruir de um local privilegiado 
como são as margens do Cávado. Esta obra 
pressupôs o investimento de 2,28 milhões 
de euros e foi cofinanciado em 85% pelo 
POR Norte – Programa Operacional Regio-
nal do Norte, tendo a Câmara Municipal de 
Esposende completado os 15%.

Marginais requalificadas

Fão - aNtEs Fão - DEpoIs

EsposENDE - aNtEs EsposENDE - DEpoIs
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O  molhe norte desempenha, 
assim, uma função primor-
dial na defesa do edificado 
e também no guiamento 
das correntes estuarinas, 

na contenção parcial das areias e na prote-
ção da entrada e saída de embarcações. 

A primeira fase da sua reabilitação con-
sistiu na reparação,  mantendo o seu com-
primento de 100 metros, tipo de estrutura 
em prisma de enrocamento e implantação. 
Foi feita ao nível do manto e submanto e 
contemplou trabalhos de escavação e dra-
gagem de areia no leito do rio e a colocação 
das areias escavadas e dragadas no reforço 
do areal da praia de Suave Mar.

A embocadura do Cávado está 
delimitada a sul pela “restinga 
de Ofir” e a norte está fixada 
por um molhe, que constitui a 
proteção da frente urbana de 
Esposende contra as investidas 
do mar, e que, por isso, se 
encontra debilitado.

molhE NoRtE Da EmBoCaDuRa Do RIo CávaDo - aNtEs

molhE NoRtE Da EmBoCaDuRa Do RIo CávaDo 2ª FasE - aNtEs

molhE NoRtE Da EmBoCaDuRa Do RIo CávaDo - DEpoIs

RIO CáVADO

molhe norte reabilitado
O investimento associado a esta inter-

venção foi de cerca de 860 mil euros, tendo 
sido assegurado pelo POSEUR – Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos, DGRM – Direção-Ge-
ral de Recursos Naturais, Segurança e Ser-
viços Marítimos e Estado Português.

Mas a reabilitação desta infraestrutura 
não cessou, uma vez que está prevista uma 
segunda fase, a iniciar no primeiro semes-
tre de 2019.

Consciente da necessidade de pro-
longar a recuperação desta infraestrutu-
ra, que se estende ao longo do estuário do 
rio para sul, e que, em consequência dos 
fortes temporais, apresenta um estado 
de degradação preocupante, permitindo 
com enorme facilidade o seu galgamen-
to pela ondulação marítima, a Polis Li-
toral Norte conseguiu o financiamento 
para realização desta nova intervenção 

junto do POSEUR – Programa Operacio-
nal Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos, com uma  taxa de compar-
ticipação de 75%. Os restantes 25% serão 
assegurados pelo Estado Português.

A intervenção incide sobre a mar-
gem direita da zona de confluência do 
rio Cávado com o mar, naquilo que po-
demos considerar o prolongamento da 
intervenção anteriormente realizada. 
Terá uma extensão aproximada de 525m, 
e a solução adotada consiste na recons-
trução e reforço do molhe, através do re-
perfilamento e reforço dos taludes e pela 
colocação de um manto de enrocamento, 
de forma a recriar a configuração inicial 
da obra. Pretende-se repor a capacidade 
de defesa costeira que outrora teve con-
tra a violenta ação do mar, protegendo 
assim a marginal e a frente urbana de 
Esposende. 

O molhe norte desempenha uma função primordial na defesa 
do edificado, no guiamento das correntes, na contenção das 

areias e na proteção da entrada e saída de embarcações. 
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DoCa DE pEsCa DE EsposENDE - aNtEs

ESPOSENDE

A  Polis Litoral Norte encon-
tra-se já no terreno a imple-
mentar projetos de moder-
nização de dois portinhos 
de pesca: a Doca de pesca de 

Esposende e o Portinho de pesca da Apúlia, 
dotando-os de infraestruturas renovadas.

Nesse sentido, a modernização da 
Doca de Pesca de Esposende compreende 
a remoção da grua de elevação vertical, 
a instalação de um guincho na rampa- 
-varadouro, a correção da inclinação, a re-
cuperação/beneficiação das plataformas 
flutuantes e das pontes de acesso pedonal 
às plataformas flutuantes, a colocação 
de tampas nos topos dos fustes de guia-

A atividade piscatória faz 
parte da identidade de 
Esposende, cujas gentes 
sempre souberam aproveitar 
a mais-valia de viver junto ao 
mar. Por isso, os portinhos de 
pesca são um equipamento 
essencial para a comunidade 
e para as atividades 
económicas ligadas aos 
recursos naturais do litoral.

doca de pesca modernizada

portinho da vila  
da apúlia valorizado
Já no Portinho da Vila da Apúlia, a Polis Litoral Norte tem como 
objetivo intervir no sentido de garantir a segurança de pessoas 
e bens, nomeadamente, a integridade do edifício-armazém 
de aprestos, cuja degradação traz consequências nocivas à 
capacidade de suporte da comunidade local, que dele depende 
para o desenvolvimento das atividades tradicionais e de um 
conjunto de outras atividades económicas. Está prevista a 
construção de uma estrutura de defesa contra a ação do mar, 
através do prolongamento do muro de proteção, bem como 
trabalhos de beneficiação no edifício-armazém de aprestos 
de pesca e do seu posto de vendagem, a colocação de estrados 
no solo para deposição das artes de pesca e a beneficiação do 
sistema de deposição e recolha seletiva de resíduos.
Esta intervenção implica um investimento de 551 mil euros e é 
cofinanciada pelo Programa Operacional Mar 2020 e Câmara 
Municipal de Esposende.

mento vertical das plataformas flutuan-
tes e execução de plataforma de nível em 
avanço, sobre o prisma de enrocamento 
que bordeja a doca, para armazenamen-
to exterior de aprestos de pesca. Está 

também prevista a execução de rede de 
abastecimento de água com pontos distri-
buídos ao longo da periferia da doca e nas 
plataformas flutuantes, o ordenamento/
beneficiação do sistema de depósito dife-
renciado de resíduos, a instalação de ilu-
minação pública e pré-instalação de um 
posto de abastecimento de combustíveis 
às embarcações.

A intervenção na Doca de Pesca de 
Esposende está orçada em 1,5 milhões de 
euros e é financiada pelo Programa Ope-
racional Mar 2020, enquadrado no Fundo 
Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pes-
cas, pela Docapesca e Câmara Municipal de 
Esposende.

Os portinhos de pesca  
são essenciais para  

o dia a dia da comunidade, 
em particular para a pesca 

tradicional.

DoCa DE pEsCa DE EsposENDE - aNtEs
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A  criação de um “corredor verde” 
que une os três concelhos, que 
promove a mobilidade susten-
tável como forma de vivência 
da zona costeira foi, desde o 

início da atividade da Polis, um objetivo que 
norteou a sua missão e que agrega o diversi-
ficado conjunto de ações levadas a cabo. Foi 
também um objetivo intrínseco ao desenvol-
vimento desta infraestrutura que as soluções 
de traçado e métodos construtivos permitis-
sem simultaneamente promover ações de or-
denamento e proteção dos valores naturais ao 
longo de todo o seu percurso.

Por isso, foi elaborado um estudo, com a 
finalidade de identificar os possíveis traçados 
numa área geográfica delimitada, na sua ge-
neralidade, pela Estrada Nacional 13 e a linha 
de costa, englobando ainda os estuários dos 
rios Coura, Minho, Lima, Neiva e Cávado, com 
uma área aproximadamente 62 km2.

Avançou-se depois para o projeto da 
Ecovia do Litoral Norte e Percursos Comple-

mentares que preconiza a continuidade do 
canal em toda a extensão da rede entre Vilar 
de Mouros, em Caminha, e a Praia da Rama-
lha, em Esposende, num total de 73 km, a au-
tonomia (sempre que exequível) da rede face 
aos acessos existentes, a uniformidade das 
soluções identificadas para a construção da 
rede e a dinamização enquanto infraestrutura 
supramunicipal.

Neste momento, podem ser já percorridos 
37 km neste canal pedonal e ciclável, nomea-
damente os troços dos Rochedos de Santo 
Isidoro, nas margens do rio Âncora, Monte-
dor, Areosa, Rodanho, margem esquerda do 
rio Neiva, entre outros. Durante 2019, a Polis 
pretende ainda executar o troço da margem 
direita do rio Neiva, que permitirá a ligação 
ininterrupta entre a freguesia de Antas até ao 
núcleo piscatório da freguesia de Castelo do 
Neiva. 

Os restantes troços aguardam garantias 
de financiamento comunitário que permitam 
a sua execução.

De todos os projetos 
da Polis Litoral Norte, 
a Ecovia do Litoral é, 
talvez, o mais simbólico 
em termos de coesão 
territorial entre 
Caminha, Viana do 
Castelo e Esposende.

um projeto estruturante

A criação da Ecovia que une 
os três concelhos e que promove 
a mobilidade sustentável foi 
sempre um objetivo que norteou 
a missão da Polis Litoral Norte.

ECOVIA DO LITORAL NORTE
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Reestruturação e consolidação de estruturas 
marítimas de defesa costeira
1  Portinho do Lumiar
2  Esporão da Pedra Alta
3  Embocadura do Rio Neiva
4

5  Molhe Norte da Embocadura do Rio Cávado (2 fases)
 Esporões de Ofir e Pedrinhas

Recuperação, proteção dos sistemas dunares e 
renaturalização de áreas naturais degradadas
6  Rochedos de Santo Isidoro
7  Montedor
8  Areosa
9  Rodanho
10  Pedra Alta/Foz do Neiva
11  Belinho
12  Cepães
13  Redonda
14  Suave Mar
15  Pedrinhas/Moinhos

 Restinga de Ofir16

Reforço dos sistemas dunares e 
de estruturas de defesa costeira
25  Praia de Moledo
26  Foz do Rio Âncora (3 fases)

 Praia de Ofir (3 fases)

27  Frente Marítima da Praia Norte
28

de frentes marítimas
29  Núcleo de Carreço
30 Núcleo da Amorosa
31  Núcleo da Pedra Alta/Castelo do Neiva
32  Portinho de Pesca de Castelo do Neiva
33  São Bartolomeu do Mar

 Pinhal de Ofir34

35  Pedrinhas e Cedovém
36  Portinho de Pesca de Apúlia

Valorização paisagística e ambiental 
dos pequenos estuários 
37  Foz do Rio Coura
38  Foz do Rio Âncora
39  Foz do Rio Neiva

Valorização e dinamização de 
pinhais adjacentes à zona costeira
40 Pinhal do Camarido
41  Pinhal da Gelfa

Infra-estruturas de apoio ao uso balnear
42  Praia da Ínsua
43

44  Praia da Arda/Bico
 Praia de Afife

45  Praia do Paçô
46  Praia da Amorosa
47  Praia da Pedra Alta
48  Praia de Rio de Moinhos
49  Praia de Suave-Mar
50 Praia da Ramalha

51  Ecovia do Litoral Norte
Percurso pedonal de 73 quilometros, entre Ramalha 
(Esposende) e Vilar de Mouros (Caminha)
Percursos da Natureza no Parque Natural Litoral Norte

52  Frente ribeirinha de Caminha
53  Cais de Pescadores de Caminha
54  Área envolvente ao Forte de Santiago da Barra
55  Frente Marítima da Praia Norte
56  Frente Ribeirinha do Núcleo do Cabedelo
57  Estaleiro de Reparação de Embarcações 

 de Pesca do Cabedelo 
58  Frente Ribeirinha de Esposende
59  Doca de Pesca de Esposende
60 Frente Ribeirinha de Fão

17  Praias de Moledo e Camarido
18  Duna dos Caldeirões e Forte do Cão
19  Praia do Cabedelo
20 Praia da Amorosa
21  Praia da Pedra Alta
22  Sistema Costeiro entre Belinho

 e São Bartolomeu do Mar 
 Praias adjacentes ao Rio Cávado23

24  Praia da Bonança
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CAMINHA VIANA DO CASTELO ESPOSENDE

17 18

22

24

Reestruturação e consolidação de estruturas 
marítimas de defesa costeira

1  Portinho do Lumiar
2  Esporão da Pedra Alta
3  Embocadura do Rio Neiva
4

5  Molhe Norte da Embocadura do Rio Cávado (2 fases)

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

6  Rochedos de Santo Isidoro
7  Montedor
8  Areosa
9  Rodanho
10  Pedra Alta/Foz do Neiva
11  Belinho
12  Cepães
13  Redonda
14  Suave Mar
15  Pedrinhas/Moinhos
16

17  Praias de Moledo e Camarido
18  Duna dos Caldeirões e Forte do Cão
19  Praia do Cabedelo
20  Praia da Amorosa
21  Praia da Pedra Alta
22  Sistema Costeiro entre Belinho e São Bartolomeu do Mar 
23  Praias adjacentes ao Rio Cávado
24  Praia da Bonança

Reforço dos sistemas dunares e 
de estruturas de defesa costeira
25  Praia de Moledo
26  Foz do Rio Âncora (3 fases)
27  Frente Marítima da Praia Norte
28

de frentes marítimas
29  Núcleo de Carreço
30  Núcleo da Amorosa
31  Núcleo da Pedra Alta/Castelo do Neiva
32  Portinho de Pesca de Castelo do Neiva
33  São Bartolomeu do Mar
34

35  Pedrinhas e Cedovém
36  Portinho de Pesca de Apúlia

Valorização paisagística e ambiental 
dos pequenos estuários 
37  Foz do Rio Coura
38  Foz do Rio Âncora
39  Foz do Rio Neiva

Valorização e dinamização de 
pinhais adjacentes à zona costeira
40  Pinhal do Camarido
41  Pinhal da Gelfa

Infra-estruturas de apoio ao uso balnear
42  Praia da Ínsua
43

44  Praia da Arda/Bico
45  Praia do Paçô
46  Praia da Amorosa
47  Praia da Pedra Alta
48  Praia de Rio de Moinhos
49  Praia de Suave-Mar
50  Praia da Ramalha

51  Ecovia do Litoral Norte
Percurso pedonal de 73 quilometros, entre Ramalha 
(Esposende) e Vilar de Mouros (Caminha)
Percursos da Natureza no Parque Natural Litoral Norte

52  Frente ribeirinha de Caminha
53  Cais de Pescadores de Caminha
54  Área envolvente ao Forte de Santiago da Barra
55  Frente Marítima da Praia Norte
56  Frente Ribeirinha do Núcleo do Cabedelo
57  Estaleiro de Reparação de Embarcações de Pesca do Cabedelo 
58  Frente Ribeirinha de Esposende
59  Doca de Pesca de Esposende
60  Frente Ribeirinha de Fão

Limite da intervenção
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mapa das 
iNterveNções 
realizadas

10 ANOS DE AÇÕES DA POLIS

Durante a última década, a Polis 
Litoral Norte, juntamente com co-
financiadores e com as câmaras mu-
nicipais dos locais das ações, realizou 
várias intervenções ao longo da faixa 
litoral norte de Portugal. Requalifi-
cações, modernizações, recuperações 
e proteção da zona costeira são algu-
mas das várias ações executadas, que 
têm como objetivo melhorar a costa 
portuguesa.
Estas têm em vista a preservação do 
habitat natural da fauna e flora, a de-
fesa da zona costeira, a recuperação 
e proteção de sistemas dunares, a va-
lorização paisagística, a qualificação 
de frentes urbano-ribeirinhas, entre 

outros objetivos que permitem a pro-
teção da linha marítima. Todas as in-
tervenções têm também em conside-
ração o melhor usufruto por parte da 
população e o crescimento do turismo 
nestas regiões. Assinala-se no mapa a 
localização  das intervenções realiza-
das, ainda a realizar durante o próxi-
mo ano e outras para as quais a Polis 
vai continuar a tentar obter cofinan-
ciamento com vista a sua execução. 
E assim, durante estes dez anos a cui-
dar do Litoral Português, desde Cami-
nha a Esposende, estas intervenções 
permitiram preservar a linha de costa, 
para que as gerações futuras possam 
dela usufruir.
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Reestruturação e consolidação de estruturas 
marítimas de defesa costeira
1  Portinho do Lumiar
2  Esporão da Pedra Alta
3  Embocadura do Rio Neiva
4

5  Molhe Norte da Embocadura do Rio Cávado (2 fases)
 Esporões de Ofir e Pedrinhas

Recuperação, proteção dos sistemas dunares e 
renaturalização de áreas naturais degradadas
6  Rochedos de Santo Isidoro
7  Montedor
8  Areosa
9  Rodanho
10  Pedra Alta/Foz do Neiva
11  Belinho
12  Cepães
13  Redonda
14  Suave Mar
15  Pedrinhas/Moinhos

 Restinga de Ofir16

Reforço dos sistemas dunares e 
de estruturas de defesa costeira
25  Praia de Moledo
26  Foz do Rio Âncora (3 fases)

 Praia de Ofir (3 fases)

27  Frente Marítima da Praia Norte
28

de frentes marítimas
29  Núcleo de Carreço
30 Núcleo da Amorosa
31  Núcleo da Pedra Alta/Castelo do Neiva
32  Portinho de Pesca de Castelo do Neiva
33  São Bartolomeu do Mar

 Pinhal de Ofir34

35  Pedrinhas e Cedovém
36  Portinho de Pesca de Apúlia

Valorização paisagística e ambiental 
dos pequenos estuários 
37  Foz do Rio Coura
38  Foz do Rio Âncora
39  Foz do Rio Neiva

Valorização e dinamização de 
pinhais adjacentes à zona costeira
40 Pinhal do Camarido
41  Pinhal da Gelfa

Infra-estruturas de apoio ao uso balnear
42  Praia da Ínsua
43

44  Praia da Arda/Bico
 Praia de Afife

45  Praia do Paçô
46  Praia da Amorosa
47  Praia da Pedra Alta
48  Praia de Rio de Moinhos
49  Praia de Suave-Mar
50 Praia da Ramalha

51  Ecovia do Litoral Norte
Percurso pedonal de 73 quilometros, entre Ramalha 
(Esposende) e Vilar de Mouros (Caminha)
Percursos da Natureza no Parque Natural Litoral Norte

52  Frente ribeirinha de Caminha
53  Cais de Pescadores de Caminha
54  Área envolvente ao Forte de Santiago da Barra
55  Frente Marítima da Praia Norte
56  Frente Ribeirinha do Núcleo do Cabedelo
57  Estaleiro de Reparação de Embarcações 

 de Pesca do Cabedelo 
58  Frente Ribeirinha de Esposende
59  Doca de Pesca de Esposende
60 Frente Ribeirinha de Fão

17  Praias de Moledo e Camarido
18  Duna dos Caldeirões e Forte do Cão
19  Praia do Cabedelo
20 Praia da Amorosa
21  Praia da Pedra Alta
22  Sistema Costeiro entre Belinho

 e São Bartolomeu do Mar 
 Praias adjacentes ao Rio Cávado23

24  Praia da Bonança

Reestruturação e consolidação de estruturas 
marítimas de defesa costeira
1  Portinho do Lumiar
2  Esporão da Pedra Alta
3  Embocadura do Rio Neiva
4

5  Molhe Norte da Embocadura do Rio Cávado (2 fases)
 Esporões de Ofir e Pedrinhas

Recuperação, proteção dos sistemas dunares e 
renaturalização de áreas naturais degradadas
6  Rochedos de Santo Isidoro
7  Montedor
8  Areosa
9  Rodanho
10  Pedra Alta/Foz do Neiva
11  Belinho
12  Cepães
13  Redonda
14  Suave Mar
15  Pedrinhas/Moinhos

 Restinga de Ofir16

Reforço dos sistemas dunares e 
de estruturas de defesa costeira
25  Praia de Moledo
26  Foz do Rio Âncora (3 fases)

 Praia de Ofir (3 fases)

27  Frente Marítima da Praia Norte
28

de frentes marítimas
29  Núcleo de Carreço
30 Núcleo da Amorosa
31  Núcleo da Pedra Alta/Castelo do Neiva
32  Portinho de Pesca de Castelo do Neiva
33  São Bartolomeu do Mar

 Pinhal de Ofir34

35  Pedrinhas e Cedovém
36  Portinho de Pesca de Apúlia

Valorização paisagística e ambiental 
dos pequenos estuários 
37  Foz do Rio Coura
38  Foz do Rio Âncora
39  Foz do Rio Neiva

Valorização e dinamização de 
pinhais adjacentes à zona costeira
40 Pinhal do Camarido
41  Pinhal da Gelfa

Infra-estruturas de apoio ao uso balnear
42  Praia da Ínsua
43

44  Praia da Arda/Bico
 Praia de Afife

45  Praia do Paçô
46  Praia da Amorosa
47  Praia da Pedra Alta
48  Praia de Rio de Moinhos
49  Praia de Suave-Mar
50 Praia da Ramalha

51  Ecovia do Litoral Norte
Percurso pedonal de 73 quilometros, entre Ramalha 
(Esposende) e Vilar de Mouros (Caminha)
Percursos da Natureza no Parque Natural Litoral Norte

52  Frente ribeirinha de Caminha
53  Cais de Pescadores de Caminha
54  Área envolvente ao Forte de Santiago da Barra
55  Frente Marítima da Praia Norte
56  Frente Ribeirinha do Núcleo do Cabedelo
57  Estaleiro de Reparação de Embarcações 

 de Pesca do Cabedelo 
58  Frente Ribeirinha de Esposende
59  Doca de Pesca de Esposende
60 Frente Ribeirinha de Fão

17  Praias de Moledo e Camarido
18  Duna dos Caldeirões e Forte do Cão
19  Praia do Cabedelo
20 Praia da Amorosa
21  Praia da Pedra Alta
22  Sistema Costeiro entre Belinho

 e São Bartolomeu do Mar 
 Praias adjacentes ao Rio Cávado23

24  Praia da Bonança
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