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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui a Declaração Ambiental do procedimento da Avaliação Ambiental 
Estratégica (AAE) do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Litoral 
Norte (PEIRVLN), desenvolvido e aprovado pela Sociedade Polis Litoral Norte – Sociedade para a 
Requalificação e Valorização do Litoral Norte, S.A. Esta Declaração foi elaborada nos termos do 
Artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, que transpõe para a ordem jurídica 
interna as Directivas n.º 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho de 
2001, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003. 

A Declaração Ambiental encontra-se estruturada de acordo com as subalíneas da alínea b) do 
Artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, considerando nomeadamente:    

•••• “i) A forma como as considerações ambientais e o relatório ambiental foram integrados no 

plano ou programa; 

•••• ii) As observações apresentadas durante a consulta realizada nos termos do artigo 7.º e os 

resultados da respectiva ponderação, devendo ser justificado o não acolhimento dessas 

observações; 

•••• iii) Os resultados das consultas realizadas nos termos do artigo 8.º; 

•••• iv) As razões que fundaram a aprovação do plano ou programa à luz de outras alternativas 

razoáveis abordadas durante a sua elaboração; 

•••• v) As medidas de controlo previstas em conformidade com o disposto no artigo 11.º”   

O Relatório Ambiental é apresentado em anexo à presente Declaração Ambiental. 

2. FORMA COMO AS CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS E O RELATÓRIO 
AMBIENTAL FORAM INTEGRADOS NO PEIRVLN 

A AAE do PEIRVLN respeitou o disposto no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, tendo sido 
desenvolvido em três fases distintas.  

Na Fase 1 da AAE, foi proposto o âmbito da avaliação ambiental e o alcance da informação a 
incluir no relatório ambiental, em resposta ao solicitado no n.º 3 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
232/2007, de 15 de Junho, traduzindo-se no Relatório de Definição de Âmbito. Este foi objecto de 
consulta obrigatória, por um prazo de 20 dias, às Entidades com Responsabilidades Ambientais 
Específicas (ERAE), tal como definidas pelo n.º 3 do Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 
de Junho, acrescidas de outras entidades pertencentes ao Conselho Consultivo da Sociedade 
Polis Litoral Norte.  

A Fase 2 da AAE consistiu na elaboração do Relatório Ambiental, que responde aos elementos 
solicitados pelo n.º 1 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, tendo sido 
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submetido a consulta das ERAE (e Conselho Consultivo) e, posteriormente, a Consulta Pública (as 
observações daí decorrentes e os resultados da ponderação encontram-se descritos no ponto 3 
da presente Declaração Ambiental). Ambas as consultas, das ERAE e Consulta Pública decorrem 
por um período de 30 dias, ao abrigo, respectivamente, dos números 3 e 7 do Artigo 7.º do 
Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho. 

A elaboração da versão final do Plano Estratégico de Intervenção de Requalificação e Valorização 
do Litoral Norte e a elaboração da Declaração Ambiental correspondeu à Fase 3 da AAE. 

O PEIRVLN integra um conjunto de objectivos que se prendem com a requalificação do território, 
com a valorização do património natural e com a qualificação do potencial humano. Estes 
objectivos integram cinco eixos estratégicos que se descrevem de seguida e que enquadram as 
questões estratégicas abordadas no âmbito da AAE. 

•••• Eixo 1 - Protecção e Defesa da Zona Costeira visando a prevenção de risco – Defesa Costeira; 

•••• Eixo 2 - Preservação e requalificação dos recursos naturais – Recursos naturais; 

•••• Eixo 3 - Valorização e promoção dos valores naturais e culturais singulares no litoral Norte - 
Valores naturais e culturais; 

•••• Eixo 4 - Requalificação e revitalização de núcleos urbano-maritimos - Núcleos urbano-
maritimos; 

•••• Eixo 5 - Valorização e inovação nas actividades económicas. 

Efectuada uma análise integrada das Questões Estratégicas, do Quadro de Referência Estratégico 
e dos Factores Ambientais, foram definidos os Factores Críticos de Decisão (FCD). Estes 
constituem os temas fundamentais para a decisão sobre os quais a AAE se debruçou e estruturam 
a análise e a avaliação de oportunidades e riscos em AAE. Foram identificados os seguintes FCD:  

•••• Conservação da Natureza e Biodiversidade; 

•••• Ordenamento do Território e Sustentabilidade Ambiental;   

•••• Riscos Naturais e Tecnológicos; 

•••• Desenvolvimento económico e social; 

•••• Património e paisagem. 

Com base na definição de objectivos de sustentabilidade, critérios e indicadores para cada FCD 
procedeu-se à caracterização da situação actual e à identificação dos problemas ambientais, bem 
como à análise da perspectiva da evolução prevista na ausência de Plano. Foi igualmente feita a 
análise dos efeitos decorrentes da implementação do Plano, que considerou os riscos e 
oportunidades decorrentes dos eixos estratégicos do PEIRVLN, em termos de sustentabilidade 
ambiental, avaliando potenciais efeitos negativos e positivos decorrentes da implementação da 
estratégia, bem como a sua contribuição para a prossecução dos objectivos estratégicos 
estabelecidos no Quadro de Referência Estratégico, e para a resolução dos problemas ambientais 
identificados.  

A avaliação ambiental efectuada revela que a proposta de PEIRVLN constitui globalmente uma 
oportunidade para a requalificação e valorização do Litoral Norte na medida em que contribui para 
a concretização de um vasto leque de objectivos constantes no Quadro de Referência Estratégico.  

As propostas decorrentes da AAE consubstanciaram-se assim num conjunto de alterações à 
versão final do PEIRVLN, que são descritas de seguida: 
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••••  Excluídas na versão Final do PEIRVLN os projectos entretanto realizados:  

– Na acção de “Valorização paisagística e ambiental de áreas adjacentes a zonas balneares” 
(P4.2), excluir a Praia de Suave Mar;  

– No projecto “Infra-estruturas de apoio ao uso balnear” (P6), excluído o Forte do Cão-Gelfa;  

– Na acção do “Núcleo Praia de Carreço” (P2.1) excluída a componente que se refere à 
elaboração do PMOT);  

– Na acção do “Núcleo da Pedra Alta” (P2.3), excluída a componente que se refere à elaboração 
do PMOT);  

••••  Incluído no âmbito da acção “Recuperação, protecção dos sistemas dunares degradados e 
renaturalização de áreas naturais degradadas” (P1.2) um projecto/acção de recuperação dunar em 

Rio de Moinhos, dado que esta área sofre de um forte processo erosivo;  

•••• Identificada, na versão final do PEIRVLN, os projectos complementares; 

•••• A análise SWOT da proposta de PEIRVLN foi revista, tendo sido acrescentados: 

– como pontos fortes: o facto de uma vasta área ser classificada como protegida – Parque 
Natural do Litoral Norte, e a elevada qualidade ambiental; 

– como pontos fracos: o intenso pisoteio de zonas dunares por carência de estruturas 
adequadas; a proliferação de generalizada de infestantes em pinhais e sistemas dunares e a 
falta de uma Política Integrada para as actividades da Pesca Artesanal ou Costeira, abarcando 
as questões da construção/manutenção das infraestruturas e sustentabilidade dos recursos, 
como oportunidades: os afloramentos rochosos presentes no concelho de Esposende; 

– como ameaças: a falta de sensibilização/civismo da população e o facto de as várias entidades 
com responsabilidades naquilo que são as perspectivas ao nível da gestão que gerem este 
território. 

Para além das alterações ao PEIRVLN, o plano de seguimento proposto no Relatório Ambiental 
apresenta ainda um conjunto de directrizes para a implementação da AAE do Plano Estratégico, 
incluindo as medidas de planeamento e gestão e as medidas de controlo (apresentadas no ponto 
6 da presente Declaração Ambiental) e a proposta do Quadro para a Governança, que define as 
responsabilidades e modo de articulação entre as várias entidades para a implementação do 
PEIRVLN. 
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3. OBSERVAÇÕES APRESENTADAS DURANTE A CONSULTA REALIZADA 
NOS TERMOS DO ARTIGO 7.º DO DECRETO-LEI N.º 232/2007, DE 15 DE 
JUNHO E OS RESULTADOS DA RESPECTIVA PONDERAÇÃO 

De acordo com o disposto no Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, o Relatório 
Ambiental Preliminar deve ser objecto de consulta das entidades com responsabilidades 
ambientais, designadas no n.º 3 do Artigo 3.º do mesmo Decreto-Lei, e ser sujeito a consulta 
pública. 

No que respeita ao momento de consulta das ERAE relativamente ao Relatório Ambiental do 
PEIRVLN, refere-se que o mesmo foi ainda objecto de consulta por parte das entidades que 
integram o Conselho Consultivo da Sociedade Polis Litoral Norte. Desta forma, foram auscultadas 
as seguintes entidades: 

••••  APA - Agência Portuguesa do Ambiente; 

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

•••• INAG - Instituto da Água, I.P.;  

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

•••• CCDR Norte - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte;  

•••• ARS do Norte - Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.; 

•••• CMC - Câmara Municipal de Caminha; 

•••• CMVC - Câmara Municipal de Viana do Castelo; 

•••• CME - Câmara Municipal de Esposende; 

••••  TP -Turismo de Portugal, I.P.;  

••••  IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.;  

••••  Autoridade Marítima Nacional; 

••••  ADP – Águas de Portugal S.A.;  

••••  Valimar ComUrb. 

Os pareceres emitidos por este conjunto de entidades, e as respectivas respostas, encontram-se 
sistematizados no Capítulo 7 do Relatório Ambiental, traduzindo-se, sinteticamente, nas seguintes 
observações: 

A Agência Portuguesa do Ambiente sugeriu que fosse feita uma avaliação da localização dos 
estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, tendo sido verificado, 
no âmbito da AAE, que os mesmos se localizam fora da sua área de intervenção, não constituindo 
um elemento de relevância para o PEIRVLN. 

O Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade referiu no seu parecer que o 
Relatório Ambiental Preliminar contém informação muito substancial e interessante para a 
caracterização da situação de referência, mas que é dada de forma essencialmente descritiva e 
sem recurso a dados mensuráveis, condicionando as análises subsequentes. A respeito desta 
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observação foi esclarecido que a AAE assenta numa abordagem estratégica, que parte 
essencialmente de dados disponíveis.  

O ICNB propôs ainda um conjunto de alterações às medidas de controlo previstas em 
conformidade com o disposto no Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, em 
particular com referência aos FCD - Conservação da Natureza e Biodiversidade; Património e 
Paisagem; e Ordenamento do Território e Sustentabilidade Ambiental, correcções que foram 
efectuadas no Relatório Ambiental e se traduzem no ponto 6 da Declaração Ambiental.  

O Instituto da Água refere concordar na generalidade com a proposta de Relatório, mas 
apresenta um conjunto de pequenas correcções e pedidos de esclarecimento que foram 
incorporados no mesmo, de que é exemplo a inclusão do Plano de Ordenamento do Espaço 
Marítimo no Quadro de Referência Estratégico, a resposta ou clarificação de algumas questões 
relacionadas com a erosão costeira e alterações climáticas, a substituição no Quadro 3.2 de 
“Domínio Público Hídrico” por “Recursos Hídricos” e a apresentação de novos impactes pela 
extracção de inertes.  

A Administração da Região Hidrográfica do Norte propôs algumas alterações aos indicadores e 
critérios de avaliação dos FCD, tendo, nesse sentido, sido inseridas novas medidas de controlo. 
Todavia, nem todos as propostas de alteração foram consideradas, como são exemplo as 
questões relativas ao cumprimento do PEAASAR, que decorrem da implementação de um projecto 
complementar do PEIRVLN, não constituindo objecto de estudo da AAE. 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Norte constatou que a boa execução do 
PEIRVLN estará dependente da concretização de um conjunto de acções complementares, pelo 
que as medidas de gestão da AAE determinam a integração das referidas acções complementares 
no PEIRVLN. 

Apontou uma série de lacunas e incorrecções à análise efectuada pela AAE, que foram corrigidas, 
tendo-se optado por manter: 

•••• o exercício de relacionamento do Quadro de Referência Estratégico com as propostas do 
PEIRVLN (sobre o qual a CCDR Norte referiu não encontrar mais valia) no sentido em que 
traduz de forma clara a relação do Quadro de Referência Estratégico com os eixos do 
PEIRVLN; 

•••• a análise de estabelecimento de prioridades (que a CCDR Norte considerou ser muito 
simplificado), na medida em que, não obstante tratar-se de apenas de uma aproximação, 
procede à identificação dos projectos estruturantes para a concretização da estratégia 
preconizada na proposta de PEIRVLN. 

A CCDR questionou, na análise ambiental, a ausência de indicadores associados a medidas de 
adaptação e mitigação para o critério Alterações climáticas e eficiência energética, tendo sido 
esclarecido que as mesmos se encontram representados pelos indicadores Certificação energética 
e da qualidade do ar nos edifícios, Produção de energia a partir de fontes renováveis e 
Representatividade da produção de energia a partir de fontes renováveis na produção de energia 
eléctrica. 
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No que respeita o Quadro para a Governança definido pela AAE, a CCDR Norte considerou que 
dificilmente poderiam ser exercidas pela CCDR as atribuições em matéria de monitorização da 
evolução do consumo e gestão sustentável dos recursos naturais, tendo esta consideração sido 
atendida no âmbito da AAE. 

Por fim, no que respeita ao Plano de Seguimento, a CCDR Norte propõe a inclusão de uma 
especificação para a criação do Sistema de Informação Geográfica (SIG), no sentido da sua 
articulação com as demais entidades gestoras do litoral, e a inclusão da área intervencionada nos 
indicadores “Frentes marítimas reordenadas” e “Acções de valorização e dinamização dos 
pinhais”, propostos nas medidas de controlo, tendo ambas as observações sido atendidas. 

A Administração Regional de Saúde do Norte destacou a importância das medidas do 
PEIRVLN que visam combater o sedentarismo, a necessidade da implementação dos Planos de 
Praia previstos no Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Caminha-Espinho e também a 
necessidade de acompanhamento do PEIRVLN.  

Simultaneamente, a ARS do Norte apontou um conjunto de problemas ambientais com efeitos na 
saúde, como por exemplo: utilização abusiva de fitofármacos na agricultura; carências ao nível da 
sensibilização ambiental para a implementação das boas práticas agrícolas; deficiente rede de 
monitorização da qualidade da água superficial e subterrânea; risco de poluição por derrame; e 
inibição da mobilidade não motorizada. Estas questões foram tratadas ao nível das medidas 
destinadas a prevenir, reduzir e eliminar os efeitos adversos no ambiente, conforme a alínea f) do 
n.º 1 do Artigo 6º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 25 de Julho, correspondendo a medidas 
propostas pela AAE para a gestão e acompanhamento do PEIRVLN. 

No que respeita a outras observações apresentadas pela ARS Norte, verificou-se que: a 
recomendação para a realização de um estudo rodoviário no espaço envolvente aos núcleos 
urbanos e zonas envolventes já tinha sido considerada nas medidas propostas para o 
desenvolvimento e implementação dos projectos e das acções; a ausência de medidas por parte 
do PEIRVLN para atingir os resultados apontados ao nível das taxas de cobertura de 
abastecimento e saneamento, é justificada pela atribuição de responsabilidades, sendo proposta 
pela AAE apenas o acompanhamento dos projectos previstos (que são complementares ao 
PEIRVLN); a sugestão de avaliação estrutural e funcional dos estabelecimentos hoteleiros, de 
restauração e bebidas extravasa o âmbito da AAE. 

A Câmara Municipal de Viana do Castelo discordou da medida de planeamento e gestão 
proposta pela AAE que visava “garantir a não ocupação urbana e infra-estrutural nas zonas 
costeiras mais vulneráveis à ocorrência de riscos naturais e tecnológicos” e da medida para a 
definição das acções P3 e P8 referente à “não impermeabilização das margens”, na medida em 
que grande parte a área já se encontra impermeabilizada, tendo as mesmas sido reformuladas 
nesse sentido. 

A Câmara Municipal de Esposende apontou um conjunto de lacunas e incorrecções à análise 
efectuada no âmbito da AAE, que foram devidamente respondidas e alteradas no âmbito do 
Relatório Ambiental.  

No que respeita à matriz SWOT, e de acordo com a observação da CME, foi dada a indicação da 
necessidade de alteração desta matriz na versão final do PEIRVLN, propondo ainda (em resposta 
a outra observação da CME) a inclusão de uma ameaça referente ao facto de várias entidades 
com responsabilidades de acompanhamento, manutenção e monitorização por vezes terem 
entendimentos antagónicos naquilo que são as perspectivas ao nível da gestão deste território. 
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A CME destacou a importância de definir a estratégia de gestão após 2013, questão que está já 
equacionada numa medida de gestão e acompanhamento, uma vez que não se afigura como 
possível limitar a resposta sobre qual a estratégia de gestão a adoptar.  

A CME discordou da descrição das alternativas por FCD (que considerou ser demasiado optimista) 
e da avaliação dos Projectos e proposta de Projectos Estruturantes, questões que tendo sido 
devidamente avaliadas, não sofreram alterações na versão para Consulta Pública uma vez que 
decorrem da análise da equipa técnica que realizou o exercício da AAE. 

No que respeita a proposta de medidas de controlo, a CME considerou ser determinante 
assegurar a mensurabilidade dos indicadores propostos e a apresentação de metas, tendo sido 
apresentadas as metas e indicadores mensuráveis sempre que o detalhe e natureza dos projectos 
se adequaram.   

O Turismo de Portugal propôs que fosse considerado um conjunto de rectificações ao relatório 
associadas essencialmente ao FCD - Desenvolvimento Económico e Social e na referência ao 
Quadro de Referência Estratégico, tendo sido efectuadas as rectificações propostas. 

O Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. propôs um conjunto de correcções à 
análise efectuada no âmbito da AAE e solicitou um esclarecimento sobre a proposta de exclusão 
da acção do “Núcleo da Pedra Alta” (P2.3), que, no que se refere à elaboração do PMOT, tinha de 
facto sido erradamente incluído no PP, sendo que o Projecto de Ordenamento e Requalificação da 
Pedra Alta, que o IPTM tem vindo a acompanhar, não foi inserido no PEIRVLN pelo facto de já ter 
sido iniciado. Propôs ainda que fosse feita referência ao Grupo de Trabalho do Ministério do 
Ambiente e Ordenamento do Território e do Ministério das Obras Públicas, Transportes e 
Comunicações para a resolução dos problemas da Barra do Cávado (o qual se encontra já 
enquadrado na acção “Reestruturação e consolidação de estruturas marítimas de defesa costeira” 
(P1.1.)).  

A Autoridade Marítima Nacional e a Câmara Municipal de Caminha emitiram um parecer 
favorável, tendo verificado que as questões colocadas anteriormente com referência ao Relatório 
de FCD foram integradas. 

O Relatório Ambiental Preliminar (acompanhado do Resumo Não Técnico e do Plano Estratégico), 
foi, em cumprimento ao nº 6 do Artigo 7º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, submetido 
a Consulta Pública, que decorreu entre 23 de Dezembro de 2009 e 5 de Fevereiro de 2010, tendo 
sido disponibilizado nos sites da Sociedade Polis Litoral Norte, das Câmaras Municipais de Viana 
do Castelo, Esposende e Caminha, da ARH Norte e do ICNB e nos seguintes locais: 

•••• Sede da Sociedade Polis Litoral Norte, Edifício de Apoio à Doca de Recreio, em Viana do 
Castelo; 

•••• Câmara Municipal de Viana do Castelo, Passeio das Mordomas da Romaria, em Viana do 
Castelo; 

•••• Câmara Municipal de Esposende, Praça do Município, em Esposende; 

•••• Câmara Municipal de Caminha, Praça Calouste Gulbenkian, em Caminha; 

•••• ARH Norte - Administração da Região Hidrográfica do Norte I.P., Rua Formosa, no Porto; 
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•••• ICNB – Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, sede do Parque Natural do 
Litoral Norte, Rua 1º de Dezembro, em Esposende; 

Na sequência da Consulta Pública foi recebido novo parecer da Câmara Municipal de Esposende 
e um parecer da ADULN – Associação de Defesa do Urbanismo do Litoral Norte. 

A Câmara Municipal de Esposende apresentou um conjunto de correcções e de novos 
elementos que foram integrados na versão final do Relatório Ambiental, sendo destacadas, de 
seguida, algumas questões com reflexos no PEIRVLN e na sua implementação. 

A CME defendeu que os Moinhos da Apúlia deveriam ser considerados enquanto património 
edificado de interesse paisagístico, de modo que esta situação foi enquadrada nas medidas de 
desenvolvimento e implementação dos projectos e acções e será considerada no âmbito das 
acções “Valorização de moinhos para fins de divulgação e sensibilização dos valores presentes 
(P5.1) e “Promoção da mobilidade sustentável como forma de vivência da zona costeira” (P7).  

Tendo a CME considerado que no FCD Sustentabilidade Ambiental deveria ser apresentado um 
indicador relativo à gestão de resíduos, o Relatório Ambiental propôs que nas especificações para 
a concretização dos projectos “Reabilitação e dinamização de elementos patrimoniais e singulares 
da paisagem” (P5), ”Infraestruturas de apoio ao uso balnear” (P6) e “Requalificação de frentes 
ribeirinhas” (P8) do PEIRVLN fosse definida a obrigatoriedade de assegurar que a totalidade dos 
resíduos produzidos é suportada por sistemas de tratamento de efluentes e recolha e valorização 
de Resíduos Sólidos Urbanos. 

No que respeita o Quadro para a Governança, a CME sugeriu que a competência para monitorizar 
a evolução do consumo e gestão sustentável dos recursos naturais, culturais e económicos da 
região deva ser cometida não apenas à ARH, mas também à CCDR, ICNB e INAG (todavia, tal 
decorre de parecer anterior da CCDR Norte em que discorda de tal competência) e que seja a 
ARH a substituir a Sociedade Polis aquando da extinção desta última (sugestão que consta já do 
capítulo 8 do Relatório Ambiental). 

Por fim, a CME questiona a pertinência da “Porta de Entrada do Parque Natural do Litoral Norte” 
(PNLN), tendo a AAE considerado o interesse na sua manutenção, face aos objectivos associados 
pelo Programa Nacional de Turismo de Natureza que não são compatíveis de realizar na actual 
sede do PNLN. 

A Associação de Defesa do Urbanismo do Litoral Norte reportou às intervenções previstas 
para a zona do PNLN designada por Barca, assinalando a importância de uma intervenção 
prioritária na protecção do cordão dunar, não obstante considerar justificável a indefinição técnica 
sobre a natureza e extensão da intervenção prevista na embocadura do Rio Neiva (face à 
ausência de um conceito técnico-científico que permita combater o fenómeno na erosão costeira a 
nível nacional). Este comentário reforça o expresso no Relatório Ambiental no que se refere ao 
facto de serem prioritárias a acções enquadradas no Eixo 1 – Protecção e Defesa da zona 
costeira.  

Esta Associação mencionou ainda a importância da recuperação das estruturas degradadas de 
acesso à praia e criação de zonas de informação e sensibilização ambiental por forma a minimizar 
os efeitos nocivos da utilização humana do sistema dunar, sendo que as questões colocadas 
encontram-se já salvaguardadas na acção de “Recuperação, protecção dos sistemas dunares 
degradados e renaturalização de áreas naturais degradados” (P1.2) e no projecto “Promoção da 
mobilidade sustentável como forma de vivência da zona costeira” (P7). 
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4. RESULTADOS DAS CONSULTAS REALIZADAS NOS TERMOS DO ARTIGO 
8.º DO DECRETO-LEI N.º 232/2007, DE 15 DE JUNHO 

O Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho prevê a consulta de Estados membros 
da União Europeia sempre que o plano ou programa em elaboração seja susceptível de produzir 
efeitos significativos no ambiente de outro Estado membro.  

Apesar da área de intervenção do PEIRVLN ser limitada a Norte pela fronteira espanhola, definida 
pelo rio Minho, entendeu-se que, pela sua expressão territorial e natureza das propostas, o Plano 
não é susceptível de vir a causar efeitos significativos no ambiente em Espanha, pelo que não foi 
realizada a referida consulta.   

5. RAZÕES QUE FUNDARAM A APROVAÇÃO DO PLANO OU PROGRAMA À 
LUZ DE OUTRAS ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS ABORDADAS DURANTE A 
SUA ELABORAÇÃO 

Considerando que a proposta de PEIRVLN assentou num conjunto de estudos já elaborados - 
incluindo instrumentos de gestão territorial (como é caso do POOC Caminha Espinho e do Plano 
de Ordenamento do PNLN, cujas medidas dos respectivos programas de execução foram 
“vertidas” para o PEIRVLN) e outros documentos de estratégia e de políticas sectoriais a várias 
escalas e de âmbitos - a análise das “alternativas” incidiu sobre o objectivo temporal do curto 
prazo para implementação da estratégia. Nessa perspectiva foram considerados três cenários: 

•••• Cenário Zero – Os projectos e as acções do Plano Estratégico não são implementados; 

•••• Cenário Reactivo – Os projectos e as acções do Plano Estratégico, bem como os projectos 
complementares à intervenção considerados estruturantes para a concretização da visão 
estratégica definida não são implementados em tempo útil, sendo implementados por iniciativa 
das diversas entidades sem a existência de uma estratégia conjunta de integração dos vários 
projectos e acções; 

•••• Cenário Próactivo – os projectos e as acções do PEIRVLN são implementados, tal como 
previsto, pela Polis Litoral Norte, garantindo uma acção concertada entre as várias entidades e 
a realização dos projectos/acções de forma articulada e de acordo com a estratégia de 
intervenção preconizada pelo Governo e considerada como prioritária. 

A avaliação das referidas alternativas foi organizada em torno dos Factores Críticos de Decisão, 
tendo a AAE determinado que o Cenário Proactivo é aquele que de uma forma mais eficaz 
permitirá atingir os objectivos e metas estabelecidos - a operacionalização das acções constantes 
no PEIRVLN será mais eficaz se confiada a uma entidade específica, com competência para 
promover com dinamismo as acções necessárias, e com condições para a mobilização dos 
respectivos recursos financeiros, garantindo a coerência e a qualidade dos projectos envolvidos e 
a realização das respectivas obras num período relativamente curto. 

A implementação do cenário Proactivo, ao proteger e valorizar directamente os valores naturais e 
ao criar interdependências entre as várias acções (quer ao nível da protecção e valorização quer 
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ao nível da divulgação), configura um elevado conjunto de oportunidades ao nível dos problemas e 
ameaças actualmente existentes, contribuindo para alcançar os objectivos e metas do Quadro de 
Referência Estratégico. 

A implementação de medidas correctivas de erosão e de defesa costeira e de reordenamento e 
requalificação das frentes marítimas, previstas no cenário Proactivo, apresenta-se como a forma 
de aproximação aos objectivos de mitigação dos problemas de erosão costeira, reduzindo a 
vulnerabilidade e risco das frentes costeiras. 

Os diferentes eixos de acção, na prossecução das disposições legais vigentes e em plena 
articulação com as entidades locais e nacionais com tutela sobre a matéria, contribuem ainda, 
directa ou indirectamente, para a requalificação, valorização, fruição e divulgação do património 
cultural. 

 

6. MEDIDAS DE CONTROLO PREVISTAS EM CONFORMIDADE COM O 
DISPOSTO NO ARTIGO 11.º DO DECRETO-LEI N.º 232/2007, DE 15 DE 
JUNHO 

De acordo com o Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, as medidas de controlo 
visam avaliar e controlar os efeitos significativos no ambiente decorrentes da implementação do 
PEIRVLN, a fim de identificar atempadamente e corrigir os efeitos negativos imprevistos. 

As medidas de controlo correspondem essencialmente a um conjunto de indicadores de avaliação, 
apresentadas no Quadro seguinte, direccionados para a execução dos projectos e acções do 
PEIRVLN, que serão remetidos pela Sociedade Polis Litoral Norte e com uma periodicidade anual 
à APA, procedendo simultaneamente à sua divulgação por meios electrónicos, em concordância 
com o solicitado no n.º 2 e n.º 3 do Artigo 11.º Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho. 

Os indicadores de avaliação, organizados por Factor Crítico de Decisão (FCD), são os seguintes: 

FCD Indicadores Unidade de Medida Fontes de 
Informação 

Intervenções de 
requalificação/valorização 
em áreas detentoras de 

valores naturais 

N.º 

Área (ha) 

Sociedade Polis 

CM / INAG 

Estrutura ecológica 
requalificada/valorizada 

Área total (ha) 

Área parcial, por 
sistema (ha) 

Sociedade Polis 

CM / INAG /ICNB 

Erradicação de espécies 
da flora infestante 

Objectivo: erradicação total 
Área (ha) 

Sociedade Polis 

ICNB / CM 

Biodiversidade associada 
aos espaços com práticas 

tradicionais de uso e 
gestão 

Nº espécies por estatuto ICNB 

Conservação da 
Natureza e 
Biodiversidade 

Áreas de ocorrências de 
património geológico e 
geomorfológico muito 

relevante 

Área (ha) ICNB 
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FCD Indicadores Unidade de Medida Fontes de 
Informação 

Habitats naturais e semi-
naturais (por habitat) Área (ha) 

Sociedade Polis 

ICNB 

Ocorrência de Jasione 
maritima 

Área (m2) 

N.º indivíduos/m2 

Sociedade Polis 

ICNB 

Casais nidificantes de 
Charadrius alexandrinus N.º 

Sociedade Polis 

ICNB 

Centros de 
informação/interpretativos 

construídos 
N.º 

Sociedade Polis 

ICNB / CM 

Percursos interpretativos 
criados 

N.º 

Extensão (m) 

Sociedade Polis 

ICNB / CM 

Painéis informativos 
colocados N.º 

Sociedade Polis 

ICNB / CM 

Acções de informação e 
formação realizadas 

Objectivo: 3/ano 
N.º 

Sociedade Polis 

CM / ICNB / ONG’s 

Participantes em acções de 
informação e formação N.º 

Sociedade Polis 

CM / ICNB / ONG’s 

Edições de material de 
comunicação e divulgação 

(por tipologia) sobre os 
valores naturais  

N.º 
Sociedade Polis 

CM / ICNB / ONG’s 

N.º de frentes marítimas e 
ribeirinhas reordenadas 

Objectivo: 7 

 

N.º 
Área total reordenada (ha) 

Áreas permeáveis e 
impermeáveis (ha) 

Área de habitas naturais 
restauradas 

Área servida por redes de 
infra-estruturas 

sustentáveis (eléctricas de 
drenagem de águas 
residuais e pluviais) 

Sociedade Polis 

N.º de construções 
demolidas 

Objectivo: o previsto no POOC 
N.º Sociedade Polis 

N.º de demolições e áreas 
de Domínio Público 
Marítimo Restituídas 

N.º ARH Norte 

Ordenamento do 
Território e 
Sustentabilidade 
Ambiental 

N.º de acções de 
valorização e dinamização 

dos pinhais 
Objectivo: Gelfa e Camarido 

N.º 

Área (ha) 
Sociedade Polis 
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FCD Indicadores Unidade de Medida Fontes de 
Informação 

Qualidade da água para 
diferentes utilizações 

Objectivo: A e B 
Estações SNIRH INAG, SNIRH 

N.º de águas balneares 
designadas n.º ARH 

% de população servida 
por redes de saneamento 

básico e por ETAR 
Objectivo. O disposto no 

PEASAAR 

Percentagem por 
concelho INE 

N.º de manuais de Boas 
Práticas Agrícolas 
disponibilizados 

N.º Sociedade Polis 

N.º de pescadores e 
volume de pescado 
Objectivo: inverter o 

decréscimo 

N.º INE 

Km de rede ciclável e 
pedonal construídos 
Objectivo: Todo o litoral 

km 
Sociedade Polis 

CM 

Nº de edifícios 
energeticamente 

certificados 
Objectivo: Todos os novos 

N.º de edifícios ADENE 

Obras de defesa costeira 
(1) 

euros/ano e n.º 
intervenções/ano] (para 

reabilitação e manutenção 
das obras de defesa) 

Sociedade Polis 

INAG / ARH 

Taxas de erosão costeira 
(2) 

[metros/ano] 
(recuo da linha de costa, só 
ganha validade ao fim de 
séries longas de medição) 

Sociedade Polis 

INAG / ARH 

Evolução da linha de costa 
(3) 

[m3/ano] 
volumes de sedimentos 

adicionados ou retirados ao 
sistema costeiro, por 

operações de dragagens, 
extracções de areias ou 
alimentações de praias 

Sociedade Polis 

INAG / ARH 

Riscos naturais e 
tecnológicos 

Frequência de eventos de 
vulnerabilidade e risco (4) 

N.º de intervenções de 
emergência ou situações 
prevenção ou alarme da 

protecção civil 

Sociedade Polis 

INAG / ARH 

N.º de empreendimentos 
turísticos criados  N.º 

Sociedade Polis 

TP 

N.º de hospedes/dormidas N.º 
Sociedade Polis 

TP 

Nº de planos de praia 
executados 

Objectivo: Todos 9 
N.º Sociedade Polis 

Desenvolvimento 
económico e 
social 

N.º de Infra-estruturas de 
pesca requalificadas 

Objectivo: Todas 
N.º Sociedade Polis 
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FCD Indicadores Unidade de Medida Fontes de 
Informação 

N.º de Moinhos 
beneficiários de arranjos 
exteriores e colocação de 

painéis informativos na 
envolvente 

Objectivo: Todos 9 

N.º Sociedade Polis 

N.º de fortes beneficiários 
da requalificação do 

espaço envolvente com 
instalação de painéis 

informativos 
Objectivo: Todos 5 

N.º Sociedade Polis 

Publicação dos trabalhos 
realizados N.º Sociedade Polis 

Área ocupada por 
masseiras Área (ha) ICNB 

Património e 
Paisagem 

Equipamentos associados 
aos sistemas de rega 

N.º ICNB 

1 - Avaliação através da comparação da situação antes e após a respectiva construção, obrigando a conhecer o ano da construção e a 

frequência de realização de obras de manutenção 

2 - Avaliação através de séries longas de evoluções em erosão e comportamento da linha de costa após a construção de estruturas de 

defesa permitem sustentar a manutenção destas obras 

3 - Avaliação dos balanços sedimentares entre Caminha e Esposende. Evolução da alimentação sedimentar fluvial, principalmente do rio 

Minho (dinâmica sedimentar natural), extracções de areias e alimentações artificias de praias, intervenções de desassoreamento e 

dragagens, recuperação ou consolidação do sistema dunar já realizados e do seu resultado, para sustentar a continuidade deste tipo de 

intervenções, novamente com recurso a todos os elementos disponibilizados 

4 - A quantificação das intervenções de emergência ou de alarme em períodos de temporal permite comprovar o risco. No entanto, para 

definição de uma estratégia de planeamento que englobe a adaptação das zonas costeiras é necessário o recurso a métodos objectivos de 

classificação de vulnerabilidades e riscos. Deve-se proceder ao confronto de diferentes metodologias e parâmetros utilizados na definição 

das áreas de vulnerabilidade e risco 

 

Além das medidas de controlo identificadas, o Relatório Ambiental identificou ainda o conjunto de 
Medidas destinadas a prevenir, reduzir e eliminar efeitos adversos no ambiente resultantes da 
aplicação do PEIRVLN. Estas medidas foram divididas em: 

•••• Medidas de gestão e de acompanhamento dos projectos e acções;  

•••• Medidas a considerar no desenvolvimento e implementação dos projectos e acções. 

As medidas de gestão e de acompanhamento dos projectos e acções, que consubstanciam 
orientações e boas práticas que contribuirão para a concretização dos objectivos do PEIRVLN, são 
as seguintes: 

•••• Criar no seio da Sociedade Polis Litoral Norte uma estrutura de acompanhamento dos 
projectos complementares previstos na proposta de PEIRVLN; 
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•••• Equacionar a monitorização do PEIRVLN após a extinção da Sociedade Polis Litoral Norte em 
2013; 

•••• Promover o diálogo e consulta transfronteiriça no sentido de articular os projectos e acções; 

•••• Promover a responsabilidade ambiental e social das iniciativas empresariais, assegurando a 
internalização dos custos ambientais; 

•••• Promover o aproveitamento de recursos endógenos de energia renovável; 

•••• Melhorar a coerência e sinergia entre iniciativas públicas e privadas no sentido de estabelecer 
um quadro de acção de uns e outros em cada sector; 

•••• Promover, no âmbito das acções previstas no PEIRVLN, a aplicação dos Instrumentos de 
Gestão Territorial no que se refere à não ocupação urbana das zonas costeiras mais 
vulneráveis à ocorrência de riscos naturais e tecnológicos; 

•••• Promover a criação de um SIG coordenado pela Sociedade Polis Litoral Norte, articulado com 
os SIG dos municípios e das demais entidades gestoras do litoral, que permita facilitar o 
acompanhamento da implementação dos vários projectos/acções e respectivas medidas de 
controlo; 

•••• Garantir a articulação com os serviços do Ministério da Agricultura, no sentido de serem 
aplicados os regulamentos, definidos por aqueles serviços, que condicionem e penalizem a 
prática de actividades agro-pecuárias com uso abusivo de fitofármacos; 

•••• Equacionar e articular, juntamente com as entidades responsáveis, o alargamento da rede de 
monitorização da qualidade da água superficial e subterrânea. 

As medidas a considerar no desenvolvimento e implementação dos projectos e acções são 
as seguintes: 

•••• Garantir que nos estudos de vulnerabilidade e riscos a desenvolver no âmbito do Eixo 1, seja 
efectuada uma efectiva articulação entre o PEIRVLN e o Plano Mar Limpo, a Estratégia 
Nacional para o Mar e a Estratégica Nacional de Gestão Integrada da Zona Costeira, por forma 
a que sejam enquadradas as medidas previstas naqueles documentos relativas à eliminação 
dos riscos por derrames. 

•••• Assegurar que os projectos de infra-estruturação da orla costeira fiquem sujeitos aos 
procedimentos de Avaliação de Incidências Ambientais (AIncA), de acordo com a legislação em 
vigor, pelo que deverá ser equacionada a necessidade de AIncA, juntamente com o ICNB, das 
acções relativas ao projecto P1, e posteriormente a concretização das acções e projectos que 
venham a decorrer no âmbito da concretização do Plano de Pormenor de Camboas (P4.2). 

•••• No âmbito da acção “Recuperação, protecção dos sistemas dunares degradados e 
renaturalização de áreas naturais degradadas” (P1.2), devem ser consideradas acções com 
vista à recuperação de estruturas degradadas bem como à criação de estruturas de 
sensibilização e informação. 

•••• A criação de percursos e vias cicláveis, previstos nos projectos “Requalificação e dinamização 
de áreas adjacentes à zona costeira” (P4) e “Promoção da mobilidade sustentável como forma 
de vivência da zona costeira” (P7), deve respeitar as áreas de maior sensibilidade, visando a 
observação de espécies florísticas e faunísticas e de valores paisagísticos, mas também as 
práticas tradicionais das populações locais.  
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•••• Os projectos ou intervenções sobre áreas ou edifícios patrimonialmente relevantes, decorrentes 
do projecto “Reabilitação e dinamização de elementos patrimoniais e singulares da paisagem” 
(P5), deverão contemplar as seguintes componentes: 

���� Definição de orientações estratégicas; 

����  Definição através de planos, programas e directrizes, das prioridades de intervenção ao 
nível da conservação, recuperação, acrescentamento, investigação e divulgação; 

���� Definição e mobilização dos recursos humanos, técnicos e financeiros necessários à 
consecução dos objectivos e das prioridades estabelecidas. 

•••• Enquadrar, face ao seu valor enquanto património de interesse paisagístico, os moinhos da 
Apúlia na acção “Valorização de moinhos para fins de divulgação e sensibilização dos valores 
presentes” (P5.1). 

•••• Incluir, nas especificações dos projectos a realizar no âmbito dos projectos “Reabilitação e 
dinamização de elementos patrimoniais e singulares da paisagem” (P5), “Infra-estruturas de 
apoio ao uso balnear (P6), “Requalificação de frentes ribeirinhas” (P8): 

���� A obrigatoriedade de serem considerados critérios de eficiência energética e o recurso a 
energias alternativas nos novos edifícios e acções a desenvolver, designadamente nos 
Apoios de Praia e Centros de Interpretação, que são as únicas estruturas previstas na 
proposta de PEIRVLN; 

���� A obrigatoriedade de criação de um plano de gestão e monitorização que incorpore as boas 
práticas no tratamento e na utilização da água; 

���� A obrigatoriedade de definição de circuitos de recolha e tratamento adequado de resíduos 
de construção e demolição; 

���� A obrigatoriedade de estabelecimento de objectivos concretos para cidadãos com 
mobilidade reduzida ou condicionada, particularmente no que se refere aos apoios de praias 
e Centros de Interpretação; 

���� A obrigatoriedade de assegurar que a totalidade dos resíduos produzidos é suportada por 
sistemas de tratamento de efluentes e recolha e valorização de Resíduos Sólidos Urbanos; 

���� A obrigatoriedade de assegurar as especificações constantes na legislação em vigor 
relativas aos estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 2 de Julho; 

���� A consideração nas várias intervenções de acessos a viaturas de emergência bem como 
dos órgãos policiais ou fiscalizadores. 

•••• A implementação dos projectos “Medidas correctivas de erosão e defesa costeira” (P1) e “Infra-
estruturas de apoio ao uso balnear” (P6) deverá prever: 

���� A calendarização das acções de forma a evitar o seu desenvolvimento em períodos críticos 
do ciclo anual, nomeadamente no período reprodutor das aves. Neste caso destaca-se 
sobretudo que as intervenções no ecossistema dunar devem ter em atenção o período 
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reprodutor de Charadrius alexandrinus, evitando-se assim o pisoteio e destruição dos 
ninhos/ovos/juvenis; 

����  A obrigatoriedade de identificar com rigor a localização das áreas de distribuição de Jasione 

marítima de forma a evitar a afectação dos núcleos da sua ocorrência com algum tipo de 
infra-estruturação; 

���� A promoção, nas intervenções a realizar, da protecção e salvaguarda dos habitats naturais 
em presença; 

���� A utilização, na renaturalização das áreas degradadas, de espécies autóctones próprias dos 
habitats em presença. 

•••• As intervenções a realizar no âmbito dos projectos “Valorização paisagística e ambiental dos 
pequenos estuários” (P3) e “Requalificação das frentes ribeirinhas” (P8) devem ter em 
consideração a manutenção/valorização da vegetação autóctone, a erradicação de espécies 
invasoras eventualmente existentes e a não impermeabilização das margens naturais. 

•••• Nos projectos que incluem arranjos de espaços públicos – “Reordenamento e qualificação de 
frentes marítimas” (P2), “Requalificação e dinamização de áreas adjacentes à zona costeira” 
(P4), “Reabilitação e dinamização de elementos patrimoniais e singulares da paisagem” (P5), 
“Infra-estruturas de apoio ao uso balnear” (P6), “Promoção da mobilidade sustentável como 
forma de vivência da zona costeira” (P7), “Requalificação de frentes ribeirinhas” (P8) - devem 
ser seleccionadas espécies de flora nos espaços verdes públicos ou privados, adequadas às 
condições edafo-climáticas da região, de forma a reduzir as suas necessidades de água, bem 
como implementados sistemas inteligentes na iluminação dos espaços privados e públicos. 

•••• Os projectos associados à requalificação da orla costeira e à criação de infra-estruturas de 
apoio balnear, inseridos nos projectos “Reordenamento e qualificação de frentes marítimas” 
(P2), “Requalificação e dinamização de áreas adjacentes à zona costeira” (P4), “Reabilitação e 
dinamização de elementos patrimoniais e singulares da paisagem” (P5), “Infra-estruturas de 
apoio ao uso balnear” (P6), “Promoção da mobilidade sustentável como forma de vivência da 
zona costeira” (P7), “Requalificação de frentes ribeirinhas” (P8) devem incluir uma análise 
rodoviária do espaço envolvente (principalmente nas situações que envolvam a utilização por 
um grande número de pessoas), no sentido de serem implantadas estruturas ou equipamentos 
que promovam a diminuição da velocidade dos veículos bem como a melhoria da sinalização 
existente (colocando o sinal modelo n.º A14 ou n.º 18, do regulamento de sinalização de 
trânsito, publicado no Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro).  

•••• Na acção “Reestruturação e consolidação de estruturas marítimas de defesa costeira” (P.1.1), 
equacionar uma solução alternativa de protecção dunar à actualmente utilizada no lugar da 
Bonança, uma vez que a actual solução com recurso a sacos de areia tem constituído um 
perigo para a navegação local, quando nas marés vivas os sacos são arrastados para o mar. 

•••• Atender aos requisitos do Decreto-Lei n.º 594/73, de 7 de Novembro, no que concerne à 
existência de sinalização nas acções de “Recuperação, protecção dos sistemas dunares 
degradados e renaturalização de áreas naturais degradadas” (P1.2). 

•••• Na definição da Ecovia do Litoral Norte e no âmbito da requalificação da marginal de Caminha 
– projectos “Promoção da mobilidade sustentável como forma de vivência da zona costeira” 
(P7) e “Requalificação das frentes ribeirinhas” (P8) – deve ser tida em atenção a necessidade 
de cumprir o estatuído no Tratado de Limites. 
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•••• Na definição da “Ecovia do Litoral Norte” (P7.1) devem ser identificados os principais factores 
que contribuem ou inibem a mobilidade não motorizada. 

•••• No âmbito do projecto “Valorização e inovação das actividades económicas de base tradicional” 
(P9), garantir que o plano de reconversão da actividade do sector primário em regime intensivo 
para práticas mais adequadas – masseiras, enquadre medidas de sensibilização ambiental 
para a implementação de Boas Práticas Agrícolas. 

•••• Sempre que se ponderem intervenções que possam interferir directa ou indirectamente na 
integridade do património histórico-cultural, devem ser avaliadas as seguintes questões: 

���� As acções a implementar deverão equacionar sempre a coordenação, articulação e 
compatibilização do património cultural com as propostas relativas às restantes vertentes 
(em especial o ordenamento do território, o ambiente, a educação e formação, o apoio à 
criação cultural e o turismo), que representem interesses públicos ou privados idênticos ou 
conexos; 

���� As acções a desenvolver nos núcleos urbanos antigos implicam uma avaliação e estudo 
prévio do potencial arqueológico da área de incidência definida; 

���� Nas áreas terrestres e aquáticas onde é presumível a existência de vestígios arqueológicos 
é aconselhável a medida preventiva e temporária de estabelecimento de uma zona de 
“reserva arqueológica” de protecção, por forma a garantir a execução de trabalhos de 
emergência, para determinação do interesse destes vestígios; 

���� Caso o interesse patrimonial dos vestígios o justifique, tem que ser garantida a execução de 
trabalhos arqueológicos compatíveis com o tipo de vestígios e contextos identificados, quer 
em fase prévia, quer durante a fase de obras. 

•••• A implementação das acções deverá pressupor a garantia de padrões adequados de 
cumprimento das imposições vigentes na legislação portuguesa para a preservação e 
conservação do património cultural, em particular a Lei de Bases do Património Cultural 
Português (Lei n.º 107/01, de 8 de Setembro de 2001) e o Regulamento de Trabalhos 
Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho). Deverá ainda ser assegurada a 
prossecução dos objectivos previstos e estabelecidos para cada acção de valorização do 
património cultural. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório Ambiental da “Proposta de Plano Estratégico da 
Intervenção de Requalificação e Valorização do Litoral Norte”, adiante designado por PEIRVLN, 
visando dar cumprimento ao estipulado no n.º artigo 6º do Decreto-lei n.º 232/2007, de 15 de 
Junho. 

O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, procede à transposição para a ordem jurídica interna 
das Directivas n.º 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho (que prevê 
a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente) e da Directiva 
n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio (que estabelece a 
participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente). 

No Relatório de Definição de Âmbito, objecto de consulta institucional às entidades com 
responsabilidades ambientais específicas, foram identificados os factores críticos de decisão 
(FCD) que consubstanciam a avaliação ambiental. 

A estrutura adoptada para o Relatório Ambiental respeita a legislação referenciada, assim como 
orientações metodológicas constantes do Guia de Boas Práticas para a Avaliação Ambiental 
Estratégica (2007) de Maria do Rosário Partidário, editado pela Agência Portuguesa do Ambiente, 
e organiza-se da seguinte forma: 

– No capítulo 2 são apresentados os objectivos e metodologia da AAE. 

– No capítulo 3 é apresentado o objecto de avaliação, ou seja a Proposta de Plano Estratégico 
da Intervenção de Requalificação e Valorização do Litoral Norte, no que concerne aos seus 
antecedentes, identificação de problemáticas e oportunidades, estratégia de intervenção e 
plano de acção. 

– No capítulo 4 são identificados os FCD, considerando o cruzamento do quadro de referência 
estratégico, factores ambientais e questões estratégicas. 

– No capítulo 5 procede-se à Avaliação Ambiental, estruturada pelos Factores Críticos de 
Decisão, na qual é feita uma caracterização da situação actual, da evolução prevista na 
ausência de plano, dos efeitos decorrentes da implementação do plano e das oportunidades e 
riscos, são ainda descritos e avaliados as alternativas por FCD. 

– No capítulo 6 é apresentado o Plano de Seguimento, onde são apresentadas as directrizes 
para o seguimento através da identificação das medidas de planeamento e gestão e das 
medidas de controlo que devem consubstanciar o programa de monitorização e é ainda 
estabelecido o quadro para a governança. 

– No capítulo 7 é apresentada uma síntese da informação disponível, entidades consultadas e 
resultados das consultas. 

– No capítulo 8 são apresentadas as conclusões. 
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2. OBJECTIVOS E METODOLOGIA  

A Avaliação Ambiental é definida pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho como “a 
identificação, descrição e avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes de 
um plano ou programa, realizada durante um procedimento de preparação e elaboração do plano 
ou programa e antes de o mesmo ser aprovado ou submetido a procedimento legislativo, 
concretizada na elaboração de um relatório ambiental e na realização de consultas, e a 
ponderação dos resultados obtidos na decisão final sobre o plano ou programa e a divulgação 
pública de informação respeitante à decisão final”. 

A Metodologia para a AAE da Proposta de PEIRVLN visa cumprir o disposto no Decreto-
Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, assim como no Guia de Boas Práticas para a Avaliação 
Ambiental Estratégica1, que considera os seguintes objectivos para uma abordagem estratégica da 
AAE: 

– “Assegurar a integração de considerações ambientais, sociais e económicas nos processos de 
planeamento, de programação e de elaboração de política; 

– Detectar oportunidades e riscos, avaliar e comparar opções alternativas de desenvolvimento 
enquanto estas ainda se encontram em discussão; 

– Contribuir para o estabelecimento de contextos de desenvolvimento mais adequados a futuras 
propostas de desenvolvimento”. 

A Metodologia, representada na Figura seguinte, segue o seguinte faseamento: 

– Fase 1 - Definição do Âmbito da Avaliação Ambiental. 

– Fase 2 - Relatório Ambiental: 

���� Etapa 1 - Relatório Ambiental Preliminar;             

���� Etapa 2 - Consulta Pública;  

���� Etapa 3 - Relatório Ambiental Final.   

– Fase 3 - Declaração Ambiental.   

Segue-se-lhe a fase de Seguimento, na qual se procede ao acompanhamento e monitorização da 
execução do PEIRVLN. 

 

 

 

                                                           
 
1 A metodologia apresentada pelo “Guia de boas práticas para a Avaliação Ambiental Estratégica” responde aos requisitos do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 
15 de Junho, tal como se encontra representado no Anexo III do Guia. 
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Figura 2.1 - Metodologia de Execução da Avaliação Ambiental Estratégica 
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A Fase 1 da AAE, que se traduziu no Relatório de Definição de Âmbito, visou responder ao 
solicitado no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, e foi objecto de 
consulta obrigatória, por um prazo de 20 dias, às Entidades com Responsabilidades Ambientais 
Específicas (ERAE)2, assim como às entidades pertencentes ao Conselho Consultivo da 
Sociedade. Os contributos e resultados dessa consulta encontram-se sintetizados no capítulo 8. 

A Fase 2 da AAE consiste na elaboração do Relatório Ambiental, que deve responder aos 
elementos solicitados pelo n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho. A 
correspondência entre os elementos solicitados e os vários capítulos do presente Relatório 
encontra-se representada no Quadro seguinte: 

Quadro 2.1 – Relação entre os elementos solicitados pelo artigo 6º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 
de Junho e os capítulos do presente Relatório 

Alíneas do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 
15 de Junho 

Capítulos do presente Relatório que 
respondem às referidas alíneas 

“a) Uma descrição geral do conteúdo, dos principais objectivos 
do plano ou programa e das suas relações com outros planos e 
programas pertinentes”: 

3 - Objecto de Avaliação 

4.2 - Quadro de Referência Estratégico 

4.4 - Questões Estratégicas 

“b) As características ambientais das zonas susceptíveis de 
serem significativamente afectadas, os aspectos pertinentes do 
estado actual do ambiente e a sua provável evolução se não for 
aplicado o plano ou programa”:  

5.2.2; 5.3.2; 5.4.2; 5.5.2; 5.6.2 – Caracterização 
da situação actual e evolução prevista na 
ausência do Plano por FCD 

“c) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou 
programa, incluindo, em particular, os relacionados com todas 
as zonas de especial importância ambiental, designadamente as 
abrangidas pelo Dec.-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro”:  

3.3 – Síntese do Diagnóstico 

5.2.2; 5.3.2; 5.4.2; 5.5.2; 5.6.2 – Caracterização 
da situação actual e evolução prevista na 
ausência do Plano por FCD  

“d) Os objectivos de protecção ambiental estabelecidos a nível 
internacional, comunitário ou nacional que sejam pertinentes 
para o plano ou programa e a forma como estes objectivos e 
todas as outras considerações ambientais foram tomadas em 
consideração durante a sua preparação” 

4.2 -  Quadro de Referência Estratégico 

Anexo I 

“e) Os eventuais efeitos significativos no ambiente decorrentes 
da aplicação do plano ou do programa, incluindo os efeitos 
secundários, cumulativos, sinergéticos, de curto, médio e longo 
prazos, permanentes e temporários, positivos e negativos, 
considerando questões como a biodiversidade, a população, a 
saúde humana, a fauna, a flora, o solo, a água, a atmosfera, os 
factores climáticos, os bens materiais, o património cultural, 
incluindo o património arquitectónico e arqueológico, a 
paisagem e a inter-relação entre os factores supracitados”:  

5. Avaliação Ambiental 

“f) As medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto 
possível, eliminar quaisquer efeitos adversos significativos no 
ambiente resultantes da aplicação do plano ou programa”:  

6.2 - Medidas destinadas a prevenir, reduzir e 
eliminar efeitos adversos no ambiente 

“g) Um resumo das razões que justificam as alternativas 
escolhidas e uma descrição do modo como se procedeu à 
avaliação, incluindo todas as dificuldades encontradas na 
recolha das informações necessárias”:  

5.7 - Descrição e Avaliação de Alternativas por 
FCD 

 

“h) Uma descrição das medidas de controlo previstas em 
conformidade com o disposto no artigo 11.º”:  

6.3 - Medidas de controlo 

“i) Um resumo não técnico das informações referidas nas 
alíneas anteriores”: 

Documento Autónomo 

                                                           
 
2 Tal como definidas pelo n.º 3 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho. 
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A Fase 2 estrutura-se em 3 etapas: a primeira respeitante à elaboração da versão preliminar do 
Relatório Ambiental; a segunda correspondente à consulta às ERAE e à Consulta Pública, ambas 
num prazo de 30 dias; e na última etapa, a elaboração da versão final do Relatório. 

Na Fase 3, proceder-se-á, por fim, à preparação da declaração ambiental, que será remetida à 
Agência Portuguesa do Ambiente.   

A posterior Fase de Execução e Monitorização da AAE será assegurada pela Sociedade Polis 
Litoral, designadamente através da actualização (numa periodicidade mínima anual, tal como 
definido no n.º 3 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 25 de Junho) dos indicadores de 
monitorização propostos no âmbito do Relatório Ambiental e da respectiva Declaração Ambiental. 
Estes resultados devem ser remetidos na mesma periodicidade à Agência Portuguesa do 
Ambiente e divulgados publicamente através dos sites das Câmaras Municipais de Caminha, 
Viana do Castelo e Esposende. 
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3. OBJECTO DE AVALIAÇÃO 

3.1. ANTECEDENTES 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2008, de 20 de Março determina a realização de um 
conjunto de operações de requalificação e valorização de zonas de risco e de áreas naturais 
degradadas situadas no litoral, designado de “Polis Litoral – Operações Integradas de 
Requalificação e Valorização da Orla Costeira”, e que obedece aos seguintes objectivos: 

– “a) Proteger e requalificar a zona costeira, tendo em vista a defesa da costa, a promoção da 
conservação da natureza e biodiversidade, a renaturalização e a reestruturação de zonas 
lagunares e a preservação do património natural e paisagístico, no âmbito de uma gestão 
sustentável; 

– b) Prevenir e defender pessoas, bens e sistemas de riscos naturais; 

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

– d) Potenciar os recursos ambientais como factor de competitividade, através da valorização das 
actividades económicas ligadas aos recursos do litoral e associando-as à preservação dos 
recursos naturais.” 

O Litoral Norte (incidindo sobre a frente costeira dos municípios de Caminha, Viana do Castelo e 
Esposende) é identificado como uma das três áreas a sujeitar inicialmente a intervenção (as outras 
são a Ria Formosa e a Ria de Aveiro), devendo essa intervenção ser operacionalizada através da 
realização de Plano Estratégico e respectiva Avaliação Ambiental para as áreas identificadas.  

O Decreto-Lei n.º 231/2008, de 28 de Novembro constitui a Sociedade Polis Litoral Norte – 
Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, S.A., “que tem por objecto a 
gestão, coordenação e execução do investimento a realizar no âmbito do Polis Litoral Norte (…) na 
área e nos termos definidos no respectivo plano estratégico”, sendo participada pelo Estado 
Português e municípios abrangidos. 

A Sociedade integra ainda um Conselho Consultivo constituído pelas seguintes entidades:  

– ICNB - Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, I.P., que preside;  

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

– CCDR Norte - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte;  

– INAG - Instituto da Água, I.P.;  

– TP -Turismo de Portugal, I.P.;  

– IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.;  

– Autoridade Marítima Nacional; 

– ADP – Águas de Portugal S.A.;  

– Valimar ComUrb. 
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O referido Decreto-Lei determina que o Plano Estratégico tenha por base o Plano de Intervenção/ 
Plano de Acção Litoral Norte elaborado para a Comunidade Urbana Valimar (Valimar Com Urb), e 
que incide sobre os concelhos de Caminha, Viana do Castelo, Esposende, Ponte de Lima, Ponte 
da Barca e Arcos de Valdevez. 

O Plano de Intervenção apresenta uma estratégia assente em 4 dimensões: 

– “Território – requalificação do território como forma de valorização e diferenciação da sua 
identidade própria; 

– Turismo – promoção territorial pela valorização do seu património natural, cultural e humano; 

– Trabalho & Tecnologia – fomento de novas formas de pensar a qualificação do potencial 
humano, em estreita articulação com a ciência e tecnologia. Desenvolvimento das bases 
estruturantes da competitividade territorial. 

– Transfronteiriço – criação de sinergias e complementaridades entre territórios de fronteira, 
sustentando uma forte cooperação territorial” 

Estas correspondem a tipologias de intervenção diferenciadas para o Vale do Lima (Ponte de 
Lima, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez) e para o Litoral Norte (Caminha, Viana do Castelo e 
Esposende). 

3.2. ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A área de intervenção integra parcialmente os concelhos de Caminha, Viana do Castelo e 
Esposende, cuja área se descreve de seguida de acordo com a proposta de PEIRVLN. 

A área de intervenção deste Plano Estratégico estende-se ao longo da faixa costeira continental, 
abrangendo os concelhos de Caminha, Viana do Castelo e Esposende, numa extensão de 50 km, 
integra ainda as zonas estuarinas dos principais rios - Minho, Lima e Cávado, numa extensão de, 
aproximadamente, 30 km, totalizando uma área de intervenção com 5.000 ha. Esta área integra 
parte da paisagem protegida - Parque Natural do Litoral Norte. 

Os limites territoriais e de referência da área de intervenção são: 

•••• A nascente, o limite do concelho de Caminha, a Estrada Nacional 13 (EN13), a linha de 
caminho-de-ferro do Minho e os limites da área regulamentada pelo POOC, entre Caminha e 
Esposende. 

•••• A Sul, o limite do concelho de Esposende. 

•••• A Norte, o limite de fronteira definido pelo rio Minho, no concelho de Caminha. 

Na figura seguinte são apresentados os limites da área de intervenção da proposta do PEIRVLN. 

Para a delimitação da área a abranger pela proposta de PEIRVLN, foi assumido como conceito 
base os objectivos inerentes à criação do Polis Litoral — Operações de Requalificação e 
Valorização da Orla Costeira - “A implementação de uma iniciativa desta natureza deverá ter como 
objectivo o cumprimento dos POOC aplicáveis e a adopção de outras medidas de requalificação e 
valorização de zonas específicas do território litoral consideradas em risco e de áreas naturais 
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degradadas situadas em domínio público marítimo, através de intervenções integradas, de 
natureza urgente e prioritária, com dimensão significativa e de escala supra-municipal.” 

Neste enquadramento, o limite físico da área de intervenção foi definido tendo em consideração o 
limite da área regulamentada pelo Plano de Ordenamento da Orla Costeira Caminha – Espinho, 
que abrange os três concelhos. Nas zonas estuarinas do Minho, Coura, Lima e Cávado os limites 
da área de intervenção foram alargados de forma a abarcar estas áreas naturais e as inter-
relacionar quer com a orla costeira quer com os principais aglomerados urbanos – Caminha, Viana 
do Castelo e Esposende. 

Figura 3.1 – Área de Intervenção da proposta do Plano Estratégico 

 

 

 

                    Fonte: Proposta do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação do Litoral Norte 
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3.3. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO 

Na proposta de PEIRVLN foi desenvolvida uma análise SWOT, de forma a sintetizar as análises 
efectuadas e ter uma “leitura” global que enquadre as opções a desenvolver, nessa análise são 
destacados os factores externos e internos que, pela positiva e pela negativa, melhor caracterizam 
a área em estudo na sua envolvente física, relacional e institucional. No âmbito da presente AAE 
esta análise será fundamental como forma de enquadrar a definição das Questões Estratégicas. 

Quadro 3.1 – Análise Swot – Pontos Fortes e Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças 
Pontos Fortes Pontos Fracos 

– Território singular com elevada diversificação e 
complementaridade de paisagens 

– Qualidade das águas balneares do litoral e 
existência de uma boa integração paisagística 
das com as áreas adjacentes 

– Afloramentos rochosos em algumas praias 
formam uma barreira natural contra o avanço do 
mar 

– Diversidade de recursos naturais, patrimoniais e 
culturais que se podem constituir em produtos 
turísticos complementares ao balnear 

– Quadro de acessibilidades favorável e situação 
geográfica que favorece uma atracção turística 
diversificada (natureza e aventura, urbana, 
saúde, histórico-cultural e de negócios) 

– Dinâmica demográfica positiva  

– Tradição no trabalho intermunicipal e de 
parceria com outras entidades 

– Proximidade à comunidade, municípios e tecido 
produtivo das instituições de ensino superior 

– Porto de Viana do Castelo como porta marítima 
de entrada “Norte” Nacional 

– Importantes investimentos em parques 
industriais e empresarias, de que se destaca a 
multinacional produtora de aerogeradores – 
eólicas 

– Desenvolvimento de vários projectos no âmbito 
das tecnologias de informação e comunicação – 
TIC 

– Vasta área classificada como protegida – 
Parque Natural do Litoral Norte – elevada 

– Existência no litoral de alguns aglomerados 
desqualificados, em grande medida resultado de 
uma expansão urbanística e balnear 
desregrada, com edificações em zona de risco, 
designadamente sobre os cordões dunares e 
em domínio público marítimo 

– Dificuldades no acesso à frente marítima e 
défice de equipamentos de restauração e 
hotelaria de qualidade na zona litoral 

– Défice de equipamentos e de espaços de 
recreio e lazer em zonas naturais junto ao litoral 

– Sazonalidade do turismo no território litoral 
assente no binómio sol/praia 

– Intenso pisoteio de zonas dunares por alguma 
carência de estruturas adequadas e impeditivas 
e proliferação generalizada de infestantes em 
pinhais e sistemas dunares 

– Insuficiências ao nível da sinalização turística 

– Falta de concertação da oferta regional de 
produtos, e marca territorial forte 

– Forte presença da actividade agrícola e 
piscatória - condições de vulnerabilidade social 

– Porto comercial de Viana do Castelo com baixo 
índice de exportações e sem ligação rodo-
ferroviária de qualidade 

– Portos de pesca, portos de recreio e lazer e 
marinas pouco valorizados e potenciados 

– Transporte ferroviário – Linha do Minho – com 
pouca qualidade de serviço e sem expressão de 
procura 

– Falta de uma política integrada para as 
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qualidade ambiental actividades de pesca artesanal ou costeira, 
abarcando as questões de 
construção/manutenção das infraestruturas e 
sustentabilidade dos recursos 

Oportunidades Ameaças 

– Priorização na qualificação do litoral por via de 
intervenções integradas – Polis Litoral 

– QREN 2007-2013 privilegia intervenções 
integradas e supra-municipais; 

– Crescente sensibilização ambiental da 
sociedade 

– Tendência para uma procura turística mais 
diversificada (campo, cultura, cidade, desporto, 
praia) 

– Atractividade das cidades de Caminha, Viana do 
Castelo e Esposende como espaços urbanos e 
balneares com qualidade e forte tradição no 
contexto da região Norte. 

– Dinâmica do tecido institucional presente como 
factor de desenvolvimento de parcerias e 
criação de sinergias para este território 

– Novo quadro de acessibilidades e de 
investimentos económicos estruturantes (Cluster 
das eólicas e Cluster das novas tecnologias) 
como oportunidade de fixação de novas 
actividades económicas neste território 

– Subida do nível médio da água do mar, e 
possibilidade de ruptura da restinga de Ofir 

– Não conclusão dos sistemas ambientais nas 
bacias hidrográficas do Minho, Lima e Cávado 

– Abandono das actividades primárias tradicionais 
ligadas à zona litoral 

– Falta de mão-de-obra qualificada para os 
recentes investimentos realizados na região 

– Efeito perverso da proximidade a áreas urbanas 
de grande relevância no contexto regional, 
nacional - ‘efeito-sombra’ constrangimento à 
fixação de serviços especializados 

– PENT não destaca o Minho como pólo turístico 
nacional 

– Falta de sensibilização e civismo da população 

– Entendimentos antagónicos naquilo que são as 
perspectivas ao nível da gestão que gerem o 
território por parte de diversas entidades 
responsáveis pelo acompanhamento, 
manutenção e monitorização. 

Fonte: Proposta do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação do Litoral Norte 

3.4. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO E PLANO DE ACÇÃO 

A proposta de PEIRVLN assume na sua Visão Estratégica o “Litoral Norte como um Território de 
Excelência” pelas características próprias e intrínsecas, adoptando do Plano de Intervenção do 
Litoral Norte e Vale do Lima, os seguintes grandes objectivos: 

– Requalificação do território como forma de valorização diferenciada da sua identidade própria – 
Território de excelência. 

– Valorização do património natural, cultural e humano, como mote de promoção territorial – 
Turismo, uma aposta na sustentabilidade. 

– Qualificação do 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. 

Estes grandes objectivos integram, tal como indicado de seguida, os eixos estratégicos, definidos 
pelo artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 231/2008, de 28 de Novembro, cujas acções se apresentam no 
Quadro 3.3. 
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Território de excelência 

•••• Eixo 1. Protecção e defesa da zona costeira visando a prevenção de risco — integra um 
conjunto de medidas correctivas de erosão costeira que passam, entre outras, pela realização 
de um estudo da vulnerabilidade e riscos às acções directas e indirectas do mar sobre a zona 
costeira, pela análise e desenvolvimento de intervenções de defesa costeira inovadoras, pela 
implementação de acções de recuperação e protecção dos sistemas dunares e renaturalização 
de algumas áreas naturais degradadas ao longo de toda esta faixa costeira. Integram-se, 
ainda, neste eixo os projectos/acções de reordenamento e qualificação de núcleos 
populacionais marítimos localizado em zonas de risco, prevendo-se a sua qualificação com a 
criação de espaços que proporcionem a valorização destas frentes marítimas e da Região no 
seu conjunto. 

•••• Eixo 2. Preservação e requalificação dos valores naturais — integra intervenções de 
valorização paisagística e ambiental dos pequenos estuários, com a criação de alguns 
percursos pedonais, complementados com estruturas de apoio ligeiras (observatórios, 
mobiliário urbano, entre outras) e a requalificação e dinamização de áreas adjacentes à zona 
costeira, nomeadamente nas áreas de pinhal e áreas com características e apetências para a 
fruição da paisagem litoral.  

Turismo, uma aposta na sustentabilidade 

•••• Eixo 3. Valorização e promoção dos valores naturais e culturais singulares do Litoral 
Norte — integra projectos de qualificação e valorização de espaços patrimoniais para diversos 
fins, propondo-se, nomeadamente, a criação de uma “Porta de entrada” no Parque Natural do 
Litoral Norte, um espaço dedicado à interpretação e sensibilização ambiental, que poderá ser 
instalado numa pré-existência a qualificar. Este eixo inclui ainda: acções de valorização dos 
espaços balneares, designadamente com a criação de infraestruturas de apoio ao uso balnear 
que garantam a segurança e o conforto na sua utilização; a criação de infra-estruturas 
associadas ao desporto e lazer – ecovia do Litoral Norte e rede de percursos pedestres, 
criando, assim, condições de fruição das zonas costeiras e estuarinas de forma 
ambientalmente sustentável. 

•••• Eixo 4. Requalificação e revitalização de núcleos urbano marítimos – integra as acções de 
requalificação urbana e ambiental cujo objectivo é dotar as frentes ribeirinhas dos principais 
núcleos urbanos de espaços de fruição colectiva que permitam a interligação da cidade com o 
mar e zona estuarina que a bordeja.  

Trabalho & Tecnologia como base estruturante para a competitividade territorial. 

•••• Eixo 5. Valorização e inovação nas actividades económicas e culturais – integra, 
essencialmente, projectos imateriais, de que são exemplo o desenvolvimento de programas e 
acções específicas para a manutenção e inovação nas práticas tradicionais, actividades de 
sensibilização e formação, a elaboração de “manuais de boas práticas” e a definição de uma 
estratégia de marketing territorial, dirigida a diversos públicos e comunicada de uma forma 
estruturada recorrendo às novas tecnologias de informação e comunicação (TIC). 
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Transcreve-se de seguida da proposta de PEIRVLN a Matriz de Projectos/Actores a desenvolver 
para a concretização da estratégia de intervenção da proposta de PEIRVLN. 

Quadro 3.2 – Matriz de Projectos/actores da proposta do PEIRVLN 

Território de excelência  
Protecção e defesa da zona costeira visando a prevenção de risco 

Implementação das prioridades do Plano de Ordenamento da Orla Costeira 
Caminha – Espinho, estabelecidas no Plano de Acção para o Litoral 2007 – 
2013, nomeadamente no âmbito da consolidação de estruturas marítimas de 
defesa costeira, da recuperação e protecção dos sistemas dunares, do 
reordenamento e qualificação de frentes marítimas e valorização de espaços 
degradados MAOTDR/ CM’s 

Acções de monitorização da zona costeira: levantamentos topo-idrográficos, 
análises à qualidade da água (estuários, junto a emissários), biológia, 
habitats, etc. 

MAOTDR/CM’s/ 
Universidades 

Realização de estudos de análise de risco de erosão costeira, risco de 
acidentes graves de poluição, risco de cheias e risco de incêndios 

MAOTDR/CM’s/ 
Universidades 

Desenvolvimento de estudo conclusivo sobre a dinâmica do estuário do 
Cávado e da sua restinga MAOTDR/MOPTC 

Delimitação dos Recursos Hídricos de acordo com a Lei da Água MAOTDR 

Preservação e requalificação dos valores naturais 

Valorização paisagística e ambiental das zonas ribeirinhas e estuarinas 
(limpeza de margens, regularização, desassoreamento, estruturas de 
visitação)  

MAOTDR/  

MOPTC/CM’s 

Valorização ambiental e paisagística de áreas naturais degradadas, zonas de 
pedreiras abandonadas (passivos ambientais)  MAOTDR/ CM’s 

Valorização ecológica e revitalização de áreas naturais onde existam valores 
de interesse conservacionista  MAOTDR/ CM’s 

Implementação de acções/projectos, associados à manutenção, gestão e 
incremento da diversidade de habitats e de comunidades faunísticas e 
florísticas e respectiva monitorização (qualidade dos ecossistemas presentes 
e das espécies bióticas associadas, por exemplo), a desenvolver no âmbito 
da gestão das áreas protegidas existentes MAOTDR 

Monitorização da qualidade da água dos recursos hídricos interiores MAOTDR 

Projectos de eficiência energética e de promoção das energias alternativas 

MAOTDR/CM’s/ 

privados 

Realização de obras de fecho dos sistemas, em alta/baixa, de abastecimento 
e saneamento básico 

Águas Minho-
Lima/CM’s 

Turismo, uma aposta na sustentabilidade  
Valorização e promoção dos valores naturais e singulares do Litoral Norte 

Valorização e dinamização de áreas naturais passíveis de uso público 
(praias, áreas naturais, pinhais, outras), nomeadamente com a criação de 
infraestruturas de apoio (áreas de lazer equipadas, acessos viários e 
pedonais, estacionamento, sinalética informativa), garantindo a segurança e 
conforto na sua utilização, mas mantendo a integridade biofísica do espaço, 
criando uma imagem de referência de conjunto. 

MAOTDR/CM’s/ 

privados 

Valorização do património natural existente associada à sensibilização e 
educação ambiental – criação de centros de interpretação ambiental, núcleos 
de ciência viva, equipamentos de estudo e investigação 

MAOTDR/CM’s/ 
Universidades/ 

privados 
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Promoção da mobilidade sustentável como forma de vivência deste território, 
com a criação da Ecovia do Litoral Norte, criação de percursos pedonais e 
circuitos temáticos (cultural, natural, desportivo, histórico, ornitológico, etc.) CM’s/privados 

Investimentos a promover a nível cultural e patrimonial de forma a incutir uma 
perspectiva de modernidade na imagem do território e seus centros urbanos 
e históricos MD/CM’s/privados 

Implementação de adequadas e modernas infra-estruturas de apoio ao uso 
balnear (marítimo e fluvial) MAOTDR/privados 

Requalificação e revitalização de núcleos urbanos marítimos  

Requalificação das frentes urbanas (criação de espaços públicos de 
qualidade, zonas de recreio e lazer, equipamentos e serviços de apoio) de 
forma a torná-las num espaço de qualidade para quem reside e visita 

MAOTDR/MOPTC/ 

CM’s, privados 

Implementação do projecto intermunicipal – Centro de Mar. Este projecto 
integra três grandes áreas de desenvolvimento – o Turismo, incluindo os 
Desportos Náuticos e a Náutica de Recreio; a investigação do Mar e a 
Formação/ Certificação como ferramenta base para a qualificação da Região. 
No âmbito deste projecto integram-se acções de revitalização de 
infraestruturas ligadas às actividades de recreio náutico (marinas, portos, 
docas), infra-estruturas terrestres de apoio (zonas de estacionamento, 
criação e apetrechamento de estaleiros) e estruturas de dinamização (centros 
náuticos, actividades desportivas (surf, pesca de alto mar, windsurf, etc.), 
centro da talassoterapia, Edifício Farol do Centro de Mar, Museus, 
Observatórios, centros de interpretação, entre outros. 

MOPTC/CM’s/ 

privados 

Desenvolvimento dos instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal 
de forma a requalificar e valorizar o território CM’s, privados 

Requalificação dos núcleos piscatórios e rurais, valorizando a sua imagem no 
território MOPTC/cm’S 

Implementação de programas de renovação urbana e de incentivos à fixação 
de população nos centros históricos 

 CM’s, privados 

Trabalho &Tecnologia como base estruturante para a competitividade territorial 
Valorização e inovação nas actividades económicas  

Qualificação dos núcleos piscatórios existentes, compatibilizando os 
diferentes usos e melhorando as condições de operação e segurança das 
actividades ligadas à pesca MOPTC/CM’s 

Potenciação do porto de Viana do Castelo face aos novos investimentos 
previstos na sua área de influência (eólicas, plataforma logística, novos 
parques industriais e empresariais) e valorização do seu papel e das suas 
complementaridades com o porto de Leixões 

MOPTC/CM’s/ 

privados 

Criação de estruturas de apoio a iniciativas empresariais e de apoio às 
empresas e à sua inovação organizacional (assistência técnica ou consultoria 
às empresas, recolha, sistematização e divulgação de informação técnica e 
económica, iniciativas de promoção do espírito empresarial, concepção e 
implementação de redes e sistemas de informação), promovendo uma 
concertação institucional com diferentes operadores públicos e privados 

ME/CM’s/ 

privados 

Criação de estruturas de apoio a iniciativas de índole turística, de forma a 
estabelecer um modelo de organização integrado de oferta turística para todo 
o território que permita centralizar toda a informação respeitante ao mesmo CM’s/privados 
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Estruturação de acções que visem a adequação dos recursos às 
necessidades económicas presentes e emergentes (cluster das eólicas, 
cluster de novas tecnologias, atendimento e animação turística), integrando a 
formação, inovação e modernização empresarial CM’s/privados 

Desenvolvimento de acções que promovam as actividades de investigação e 
inovação, assentes em novas tecnologias e orientadas para os recursos 
territoriais a potenciar 

CM’s/Univ./ 

privados 

Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como 
instrumento preferencial de interpretação, informação e promoção territorial 

CM’s/Univ./ 
privados 

Fonte: Proposta de PEIRVLN 

 

Apresentada a Matriz de Projectos / actores, no Quadro seguinte, apresentam-se os projectos e 
acções que integram a proposta de PEIRVLN, divididas pelos 5 Eixos já descritos. 

 
Quadro 3.3 – Projectos e acções constantes na Proposta de Plano Estratégico 

Código Designação do Projecto/Acção 

Eixo 1 Protecção e Requalificação da Zona Costeira visando a Prevenção de Risco 

P1 - Medidas correctivas de erosão e defesa costeira 

P1.1 Reestruturação e consolidação de estruturas marítimas de defesa costeira 

P1.2 Recuperação e protecção dos sistemas dunares, e renaturalização de áreas naturais degradadas 
P2 - Reordenamento e qualificação de frentes marítimas 

P2.1 Núcleo da Praia do Carreço 

P2.2 Núcleo da Amorosa 
P2.3 Núcleo da Pedra Alta 

P2.4 São Bartolomeu do Mar 

P2.5 Núcleo Turístico de Ofir 

P2.6 Pedrinhas/ Cedobém/Apúlia 

Eixo 2 Preservação e Requalificação dos Valores Naturais 

P3 - Valorização paisagística e ambiental dos pequenos estuários* 

P4 - Requalificação e dinamização de áreas adjacentes à zona costeira 

P4.1 Valorização ecológica e revitalização das áreas de pinhal 

P4.2 Valorização paisagística e ambiental de áreas adjacentes a zonas balneares 

Eixo 3 Valorização e Promoção dos Valores Naturais e Culturais Singulares do Litoral Norte 

P5 - Reabilitação e dinamização de elementos patrimoniais e singulares da paisagem 

P5.1 Valorização de moinhos para fins de divulgação e sensibilização dos valores presentes 

P5.2 Estudo de viabilidade de recuperação dos fortes e sua recuperação e revitalização para diversos 
fins 

P5.3 Criação de “Porta de entrada no Parque natural Litoral Norte” 

P6 - Infra-estruturas de apoio ao uso balnear** 

P7 - Promoção da mobilidade sustentável como forma de vivência da zona costeira 

P7.1 Ecovia do Litoral Norte 

P7.2 Rotas e percursos complementares à ecovia do Litoral Norte 

P7.3 Percursos de informação e sensibilização ambiental do Parque Nacional Litoral Norte 
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Código Designação do Projecto/Acção 
Eixo 4 Requalificação e Revitalização de Núcleos Urbano-Ribeirinhos 

P8 - Requalificação de frentes ribeirinhas 

P8.1 Frente Ribeirinha de Caminha 

P8.2 Viana do Castelo 

P8.3 Frente Ribeirinha de Esposende e Fão 

Eixo 5  Valorização e Inovação das Actividades Económicas 

P9 - Valorização e inovação das actividades económicas de base tradicional*** 

P10 – Plano de Marketing territorial e consequentes acções de comunicação e divulgação**** 

Tipologia de acções:  

* Estudo hidráulico e fluvial dos rios Âncora, Coura e Neiva e indicação de acções de reabilitação e valorização das suas margens; Foz do 

Coura – Valorização das margens do rio com criação de percursos pedonais e cicláveis com zonas de estada e alguns observatórios 

ornitológicos; Foz do Âncora – Requalificação das margens do rio Ancora, criação de passadiços sobrelevados ao longo da margem e 

limpeza de margens com eliminação de infestantes e reforço da vegetação autóctone; Foz do Neiva – Valorização da margem esquerda do 

rio e reordenamento do estacionamento. Está prevista a construção de pontes pedonais e cicláveis no âmbito dos projectos P7.1 - Ecovia do 

Litoral Norte e P7.2 - Rotas e percursos complementares à ecovia do Litoral Norte. 

** Requalificação e valorização dos espaços balneares (a desenvolver de acordo com os planos de praia indicados no POOC Caminha - 

Espinho). 

*** Elaboração de estudo sobre a caracterização técnica, capacidade de captura e selectividade das artes de pesca; Elaboração de plano de 

intervenção da pesca; Elaboração do plano de reconversão da actividade do sector primário em regime intensivo para práticas mais 

adequadas – masseiras. 

**** Plano de comunicação e divulgação assente nas novas tecnologias de informação, que deverá incluir: Compatibilização da actividade 

turística com a sensibilidade ambiental deste território; Acções de informação e formação para públicos alvo; Acções de comunicação 

direccionadas para públicos alvo; Edição de material de divulgação ambiental e patrimonial; Promoção de produtos tradicionais e de 

referência do Litoral Norte; Pontos de informação e divulgação dos valores presentes; Organização de agendas de eventos. 

 

Além dos projectos e acções identificados no Quadro 3.3, a proposta de PEIRVLN identifica ainda 
um conjunto de projectos complementares, que contribuem para a concretização da estratégia, “a 
serem implementados pelos diversos agentes deste território no âmbito de outras iniciativas 
públicas e/ou privadas (de que são exemplo, entre outros, a implementação do “Programa de 
Acção Intermunicipal de Serviços Colectivos Territoriais de Proximidade 2007-2010 – NUTS III 
Minho – Lima”, “A dinamização do Porto de Viana do Castelo”, os investimentos previstos pelas 
“Águas Minho-Lima”, pela administração central e pelas autarquias nos diferentes domínios de 
actuação).” 

De seguida apresentam-se os projectos complementares a serem desenvolvidos em paralelo aos 
projectos do PEIRVLN, e que se encontram identificados naquele Plano. 

•••• A - Projectos da responsabilidade do Ministério das Obras Públicas, dos Transportes e 
Comunicações (MOPTC), a desenvolver no litoral isoladamente ou em parceria com as 
autarquias e/ou privados, designadamente: 
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���� Dragagem para a regularização e/ou manutenção de condições de navegabilidade nos 
canais sob a sua jurisdição; 

���� Requalificação e valorização das infra-estruturas de pesca em Vila Praia de Âncora, Pedra 
Alta e Esposende. 

Estes projectos irão permitir ordenar e melhorar as condições de segurança das actividades 
ligadas à pesca, promovendo assim este importante património social e cultural ligado ao 
Litoral Norte; 

•••• B - Projectos e/ou acções a serem promovidos pelo Ministério da Agricultura, das Pescas e do 
Desenvolvimento Rural (MAPDR), isoladamente ou em parceria com as autarquias e/ou 
privados, para a valorização das actividades económicas presentes (pesca e agricultura); 

•••• C - Projectos a desenvolver pelas Águas do Minho-Lima e, no caso do concelho de Esposende, 
pela empresa Águas do Ave, ao nível do reforço do sistema de saneamento básico existente, 
com impactos significativos: construção de um conjunto significativo de 
interceptores/emissários; bem como o reforço e/ou remodelação das principais ETAR da área 
de intervenção;  

•••• D - Projectos a promover pelos Municípios, isoladamente ou em parceria com a administração 
pública e/ou privados, para a requalificação das frentes ribeirinhas e a regeneração de espaços 
degradados. Para tal, torna-se necessário desenvolver os instrumentos de gestão territorial 
previstos nos planos directores municipais, de forma a requalificar e valorizar este território 
como um todo, intervindo na franja urbana que bordeja quer as zonas ribeirinhas e estuarinas, 
quer a zona costeira; 

•••• E - Projectos de conclusão e beneficiação das redes de abastecimento e saneamento básico 
em baixa, a serem implementados pelos respectivos municípios; 

•••• F - Acções de monitorização previstas no POOC Caminha – Espinho, da responsabilidade da 
administração central (INAG e/ou ARH-Norte); 

•••• G - Acções de gestão do Parque Natural do Litoral Norte, relativas à valorização e preservação 
do património natural presente nesta área protegida; 

•••• H - Implementação do projecto de desenvolvimento rural integrado da serra de Arga, projecto 
existente e promovido numa parceria ÁreaLima/Valimar, e desenvolvimento dos procedimentos 
administrativos necessários, junto das entidades competentes, para a criação da Paisagem 
Protegida da Serra de Arga; 

•••• I - Implementação do Plano de Criação de um Centro de Mar, em desenvolvimento pela 
Valimar ComUrb, que têm por Missão “…contribuir para o desenvolvimento económico e social 
da região, através do respectivo posicionamento como região atlântica de qualidade, 
possibilitando a criação de uma marca distintiva ligada à costa atlântica, claramente 
identificadora e diferenciadora da região.” e por Visão criar a “Cidade Náutica do Atlântico”,Este 
Plano integra uma série de projectos na faixa litoral, nomeadamente, a criação e beneficiação 
de infra-estruturas de apoio aos desportos náuticos (marinas, clubes e centros de desportos 
náuticos, criação e apetrechamento de estaleiros de apoio, edifício Farol), criação de um centro 
de Talassoterapia, de museus (museu marítimo, museu da água, museu de artes tradicionais), 
de observatórios (rio Coura, Veiga de São Simão) e um centro de investigação do Mar e dos 
Rios. Igualmente integra projectos para a formação/certificação de técnicos e entidades que 
desenvolvam actividades ligadas ao mar e aos rios. 
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4. FACTORES CRÍTICOS DE DECISÃO 

4.1. INTRODUÇÃO 

Os Factores Críticos de Decisão3 constituem os temas fundamentais para a decisão sobre os 
quais a AAE se deve debruçar e estruturam a análise e a avaliação de oportunidades e riscos em 
AAE, resultando de uma análise integrada do Quadro de Referência Estratégico, das Questões 
Estratégicas do Plano e dos Factores Ambientais (Figura 4.1), através de: 

– Identificação dos Factores Ambientais (FA), nomeadamente as legalmente definidas no 
Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho; 

– Identificação das questões estratégicas fundamentais a atender no Plano Estratégico (QE), que 
configuram a conjuntura estratégica e linhas de força às quais o Plano Estratégico tem de dar 
resposta; 

–  Identificação do quadro de referência estratégica (QRE), que estabelece o enquadramento 
com outros planos e programas com os quais o Plano Estratégico estabelece relações. 

 

Figura 4.1 - Metodologia para a definição dos FCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
3 Conceito apresentado em Partidário, Maria do Rosário (2007) – Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica. Orientações 
Metodológicas, Agência Portuguesa do Ambiente, 2007. 
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4.2. QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

A construção do Quadro de Referência Estratégico (QRE) para a Avaliação Ambiental Estratégica 
da proposta de PEIRVLN visa avaliar a relação do mesmo com outros planos e programas 
pertinentes, e o cumprimento dos objectivos de protecção ambiental estabelecidos pelos 
mesmos4. Parte dos planos e programas analisados no âmbito do QRE foram considerados no 
âmbito da elaboração da proposta de PEIRVLN, encontrando-se transpostos no ponto 2.2. 
daquele documento. A apresentação da estratégia subjacente a cada um destes planos e 
programas, designadamente dos objectivos estratégicos e principais orientações, encontra-se 
sistematizada no Anexo I. 

Analisados os objectivos estratégicos e principais orientações dos documentos que constituem o 
QRE procede-se de seguida à verificação da coerência entre aqueles e os eixos estratégicos 
(Questões Estratégicas) do Plano Estratégico, através do cruzamento apresentado no Quadro 4.1. 

No mencionado Quadro apresentam-se as opções estratégicas que se transcrevam para uma 
escala mais próxima do Plano Estratégico, como é exemplo o PNPOT do qual foram consideradas 
as opções para o desenvolvimento do território do Minho e Lima, constantes naquele plano. Por 
outro lado, quando um plano ou programa de âmbito nacional tenha tradução num outro plano de 
âmbito regional (necessariamente com maior detalhe do que o plano de âmbito nacional), são 
considerados os objectivos referentes ao plano ou programa regional. Neste último caso salienta-
se a transposição dos eixos estratégicos do Plano Operacional Regional do Norte que concretizam 
as directrizes do Quadro Referência Estratégico Nacional. 

Na análise da coerência são considerados os projectos e acções que integram os eixos 
estratégicos. 

Tal como se pode constatar da análise do Quadro 4.1, verifica-se uma forte coerência entre os 
eixos estratégicos do Plano Estratégico e as orientações do QRE, o que antevê a importância do 
Plano Estratégico para a concretização dos objectivos e metas ambientais de carácter nacional e 
regional a partir dos quais o Plano Estratégico irá ser avaliado estrategicamente. 

 

                                                           
 
4 Elementos a incluir no Relatório Ambiental de acordo com as alíneas a) e d) do n.º 1 do Artigo 6ª do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho. 
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Quadro 4.1 – Verificação da coerência dos Eixos Estratégicos do Plano Estratégico de Requalificação e Valorização do Litoral Norte e o Quadro de 
Referência Estratégico 

Eixos Estratégicos PE 
(Questões Estratégicas)  

Objectivos/ Opções Estratégicas dos Planos e Programas que compõem o QRE 

1 2 3 4 5 

Quadro de Referência Estratégico Nacional / Norte 2015 – Competitividade e Desenvolvimento. Uma Visão Estratégica/ 
Programa Operacional da Região Norte 2007-2013/ Programa Operacional de Valorização do Território 2007-2013 

� � � � � 

Agenda Regional para o Mar, Programa de Acção 2007-2013 – Norte 2015 � �   � 

Agenda Regional de Turismo – Plano de Acção para o Desenvolvimento Turístico do Norte de Portugal   � �  

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade  � � �   

Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável � � � � � 

Estratégia Nacional para as Florestas/ Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios  � �   

Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário �   � � 

Plano de Acção para o Litoral 2007-2013 � � � � � 

Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira � � �  � 

Estratégia Nacional para o Mar � �   � 

Plano Estratégico Nacional para a Pesca 2007-2013     � 

Plano Nacional da Água/ Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água/  Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais 

 �    

Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos - PERSU II  �    

Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais  �   � 

Plano Mar Limpo � �    

Programa Nacional de Alterações Climáticas  �    � 
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Eixos Estratégicos PE 
(Questões Estratégicas)  

Objectivos/ Opções Estratégicas dos Planos e Programas que compõem o QRE 

1 2 3 4 5 

Plano Nacional de Acção Ambiente e Saúde  �  �  � 

Polis Litoral � � � � � 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território � �  � � 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte � � � � � 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira Caminha-Espinho  � � � �  

Plano de Ordenamento do Parque Natural do Litoral Norte/ Programa Nacional de Turismo de Natureza � � �  � 

Plano de Bacia Hidrográfica do Minho/ Plano de Bacia Hidrográfica do Lima/ Plano de Bacia Hidrográfica do Cávado    �    

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 � � �   

Plano Tecnológico   � � � 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho/ Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho  �    

Plano Estratégico Nacional do Turismo   �  � 

Planos de Ordenamento de Estuários (POE) - orientações  �    

Plano Director Municipal de Caminha � � � � � 

Plano Director Municipal de Viana do Castelo � � � � � 

Plano Director Municipal de Esposende � � � � � 

Plano Director Conjunto das Fortalezas Transfronteiriças do Vale do Minho/Baixo Miño (2008)   � � � 

Plano Estratégico do Sítio da Rede Natura Litoral Norte – Relatório Final (2007) � � �  � 

Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo � �   � 

Legenda:  

Eixo 1 - Protecção e Defesa da Zona Costeira visando a prevenção de risco; Eixo 2 - Preservação e requalificação dos recursos naturais; Eixo 3 - Valorização e promoção dos valores naturais e culturais 

singulares no litoral Norte; Eixo 4 - Requalificação e revitalização de núcleos urbano-maritimos; Eixo 5 - Valorização e inovação nas actividades económicas. 
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4.3. FACTORES AMBIENTAIS 

Os Factores Ambientais (FA) que definem o âmbito ambiental relevante estão definidos na alínea 
e) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de Junho, e são: 

– Biodiversidade; 

– População; 

– Saúde humana; 

– Fauna; 

– Flora; 

– Solo; 

– Água; 

– Atmosfera; 

– Factores climáticos; 

– Bens materiais; 

– Património cultural, incluindo o património arquitectónico e arqueológico e a paisagem. 

Os FA a analisar são seleccionados conforme a sua relevância para a focagem estratégica e 
escala de análise do Plano Estratégico, e assim integrados na definição dos Factores Críticos de 
Decisão. 

4.4. QUESTÕES ESTRATÉGICAS 

Face à forte correspondência entre as principais problemáticas e oportunidades (Quadro 3.1) e a 
estratégia de intervenção proposta para o Plano Estratégico, considera-se que devem ser 
adoptadas, como questões estratégicas para a AAE, os eixos estratégicos do Plano Estratégico, 
que se transcrevem de seguida: 

– Eixo 1 - Protecção e Defesa da Zona Costeira visando a prevenção de risco – Defesa 
Costeira. 

– Eixo 2 - Preservação e requalificação dos recursos naturais – Recursos naturais. 

– Eixo 3 - Valorização e promoção dos valores naturais e culturais singulares no litoral Norte - 
Valores naturais e culturais. 

– Eixo 4 - Requalificação e revitalização de núcleos urbano-maritimos - Núcleos urbano-
maritimos. 

– Eixo 5 - Valorização e inovação nas actividades económicas. 

4.5. IDENTIFICAÇÃO DOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISÃO 
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Os Factores Críticos de Decisão (FCD) para a AAE da proposta de PEIRVLN resultam da 
integração dos objectivos constantes no QRE e asseguram o tratamento dos Factores Ambientais, 
exigidos pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, constituindo os factores pertinentes para 
a avaliação ambiental, traduzindo as principais dimensões do modelo de desenvolvimento 
sustentável preconizado para a área de estudo.  

Quadro 4.2 – Factores Ambientais relevantes por Factores Críticos de Decisão 

Factores Críticos de Decisão 
(FCD) 

Factores 
Ambientais (FA) 

Conservação da Natureza e 
Biodiversidade 

Biodiversidade 

Fauna e Flora 

 

Ordenamento do Território e 
Sustentabilidade Ambiental   

Água 

Atmosfera 

Bens Materiais 

Paisagem 

População 

Saúde humana 

Solo 

Riscos Naturais e Tecnológicos 

Água 

Atmosfera 

Factores climáticos 

População 

Saúde Humana 

Solo 

Desenvolvimento económico e 
social 

População 

Saúde humana 

Bens materiais 

Água 

Património e paisagem 
Património Cultural 

Paisagem 

 

Para cada um FCD, identificaram-se um conjunto de critérios (temas) e respectivos indicadores 
que serão utilizados como base para a análise e que se apresentam no Quadro seguinte.  
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Quadro 4.3 – Factores Críticos de Decisão, critérios e indicadores 

Factores 
Críticos de 

Decisão 
Critérios Indicadores de avaliação 

Habitats naturais, Flora, 
Fauna  

 

Áreas Classificadas 

Ameaças à preservação dos valores naturais existentes 

Habitats 

Conservação da 
Natureza e 
Biodiversidade 

Sensibilização ambiental Infra-estruturas de apoio à sensibilização e divulgação da 
biodiversidade (painéis informativos, trilhos, centros 
interpretativos, locais para divulgação dos valores naturais) 

Acções de informação e sensibilização ambiental 

Problemas de 
ordenamento do 
território: Usos e 
actividades 
incompatíveis com os 
sistemas ecológicos 

Áreas de RAN e de REN, Áreas Protegidas e Rede Natura 2000  

Áreas com usos/actividades incompatíveis com os sistemas 
ecológicos 

Focos de poluição e projectos para a sua remoção  

Problemas de 
ordenamento do 
território: Requalificação 
de áreas degradadas 

Área a requalificar (UOPG e AIE) 

N.º de demolições previstas  

PMOT em vigor e em elaboração 

Problemas de 
ordenamento do 
território: 
Desenvolvimento de 
actividades económicas 
e práticas tradicionais 

Área ocupada por estufas e em masseiras 

Pescadores matriculados 

Evolução do volume e valor das capturas nominais de pescado 

Distribuição das áreas de solo rural (agrícola e florestal), urbano e 
industria 

Ordenamento do 
Território e 
Sustentabilidade 
Ambiental 

Sustentabilidade 
ambiental 

 

Classificação da qualidade de água superficial para distintas 
utilizações   

Estado das águas subterrâneas 

População servida por sistemas de drenagem de águas residuais 

População servida por estações de tratamento de águas residuais  

N.º de praias designadas  

Classificação da qualidade da água balnear 

Quantificação do ruído ambiente exterior 

Riscos naturais e 
tecnológicos 

Alterações climáticas e 
eficiência energética 

 

Emissões de CO2 

Consumo de energia 

Certificação energética e da qualidade do ar nos edifícios nas 
freguesias abrangidas 2007 

Produção de energia a partir de fontes renováveis 

Representatividade da produção de energia a partir de fontes 
renováveis na produção de energia eléctrica 
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Factores 
Críticos de 

Decisão 
Critérios Indicadores de avaliação 

Riscos  

 

Derrames no rio e no mar 

Riscos de industrias - Estabelecimentos abrangidos pelo DL n.º 
254/2007, 12 de Julho 

Áreas percorridas por incêndios florestais e Áreas de silvicultura 
preventiva 

Erosão Costeira – 
Controlo e adaptação 

Obras de defesa costeira 

Evolução da linha de costa 

Qualidade de vida  Poder de compra per capita e factor de dinamismo concelhio 

Índice de Desenvolvimento Social 

Turismo, recreio e lazer 

 

Percursos pedonais e ciclovias existentes e propostos 

Praias: execução do plano de praia, capacidade e N.º de apoios 
de praia previstos 

N.º de visitantes ao Parque Natural do Litoral Norte 

Infra-estruturas de apoio e acolhimento aos visitantes  

N.º de estabelecimentos de Turismo em Espaço Rural 

Capacidade e tipologia dos empreendimentos turísticos 

N.º de hóspedes/dormidas em alojamentos hoteleiros 

Proporção de dormidas entre Julho e Setembro 

Desenvolvimento 
económico e social  

Potencial humano e 
empresarial 

 

Despesa em investigação e desenvolvimento 

Pessoal em empresas de I&D 

Emprego na indústria transformadora em industrias de alta e 
média tecnologia 

N.º médio de pessoas ao serviço por estabelecimento 

Percentagem de estabelecimentos com menos de 10 pessoas ao 
serviço 

Exportações concelhias em proporção do total da Região Norte 

Património arqueológico, 
arquitectónico e 
etnográfico 

Património inventariado na área de afectação das acções 
previstas pelo Plano: 

- Imóveis classificados e em vias de classificação;  

- Sítios arqueológicos em meio terrestre e subaquático; 

- Outros imóveis com interesse arquitectónico e etnográfico. 

Património e 
Paisagem 

Valorização e promoção 
dos valores culturais e 
paisagísticos singulares  

Identificação dos valores paisagísticos singulares do Litoral Norte 
(praias de seixos, moinhos, fortes, campos de masseiras, etc) e 
respectivos projectos de requalificação 
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5. AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

5.1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo pretende-se dar cumprimento ao disposto nas alíneas b), c), e) e g) do n.º 1 
do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, que enumeram os elementos que 
devem constar do Relatório Ambiental, tal como se encontra identificado no Quadro 2.1.   

Uma vez identificados no capítulo anterior os Factores Críticos de Decisão (considerando as de 
propostas efectuadas pelas ERAE, apresentadas de forma sintética capítulo 7), os mesmos foram 
utilizados para balizar a avaliação ambiental da proposta de Plano Estratégico. 

Procede-se então à avaliação por Factor Crítico de Decisão dos seguintes elementos: 

– Apresentação dos objectivos de sustentabilidade, respectivos critérios e indicadores, que foram 
definidos no Relatório de Definição de Âmbito, em função da sua relevância para a avaliação 
ambiental do plano, considerando as estratégias definidas nos documentos de referência para 
as diferentes áreas abordadas e as características específicas do território em estudo.  

– Caracterização da situação actual e evolução prevista na ausência de Plano e identificação de 
problemas ambientais. 

– A análise dos efeitos decorrentes da implementação do plano. Neste ponto, e tendo em conta a 
necessidade de avaliar a coerência da proposta do PEIRVLN face ao QRE, inicia-se a 
abordagem, apresentando, sob a forma de quadro, a relação entre os principais objectivos dos 
planos e programas que constituem o QRE face aos Eixos Estratégicos da Proposta de 
PEIRVLN, identificando os programas que mais contribuem para esses objectivos. Nesta 
relação é igualmente dada a indicação se existem acções complementares ao PEIRVLN que 
igualmente contribuem para os objectivos do QRE. Passa-se de seguida à análise:   

���� Das oportunidades decorrentes dos eixos estratégicos da Proposta de Plano Estratégico, 
em termos de sustentabilidade ambiental, na qual é avaliada a sua contribuição para a 
prossecução dos objectivos estratégicos estabelecidos no QRE, bem como para a resolução 
dos problemas ambientais identificados no capítulo anterior; 

���� Dos riscos dos eixos estratégicos da Proposta de Plano Estratégico, para a 
sustentabilidade, na qual são avaliados potenciais efeitos negativos decorrentes da 
implementação daquela estratégia. 

5.2. CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE 

5.2.1. Objectivos de sustentabilidade, critérios e indicadores 

No Quadro seguinte apresentam-se os objectivos critérios e indicadores analisados no âmbito do 
FCD Conservação da Natureza e Biodiversidade. 
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Quadro 5.1 - Objectivos, critérios e indicadores para o FCD Conservação da Natureza e Biodiversidade 

Conservação da Natureza e Biodiversidade 

Objectivo: 

Assegurar a protecção, recuperação e valorização da biodiversidade 

Critério: Habitats naturais, Flora e Fauna 

Avaliar as características do território de modo a verificar de que forma o Plano contribui para assegurar a 
protecção, recuperação e valorização da biodiversidade 

Indicadores de 
avaliação: 

Áreas Classificadas 

Ameaças à preservação dos valores naturais existentes 

Habitats 

Critério: Sensibilização ambiental 

Avaliar de que forma o Plano contempla na sua estratégia acções de informação e sensibilização ambiental 
como ferramentas de comunicação com a sociedade de forma a incutir nesta a necessidade de proteger os 
valores naturais em presença 

Indicadores: Infra-estruturas de apoio à sensibilização e divulgação da biodiversidade (painéis informativos, 
trilhos, centros interpretativos, locais para divulgação dos valores naturais) 

Acções de informação e sensibilização ambiental 

5.2.2. Caracterização da situação actual e evolução prevista na ausência de plano 

Áreas Classificadas 

Em termos de Conservação da Natureza e Biodiversidade importa destacar e analisar os valores 
intrínsecos às áreas constantes no Sistema Nacional de Áreas Classificadas. 

O Sistema Nacional de Áreas Classificadas integra as seguintes áreas nucleares de conservação 
da natureza e biodiversidade: Rede Nacional de Áreas Protegidas, áreas classificadas integradas 
na Rede Natura 2000 e demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais 
assumidos pelo Estado Português (Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho). 

Neste âmbito, a área do PEIRVLN em avaliação encontra-se incluída em cinco áreas classificadas 
no âmbito do Sistema Nacional de Áreas Classificadas a saber: 

•••• Parque Natural do Litoral Norte; 

•••• Zona de Protecção Especial do Estuário dos rios Minho e Coura (PTZPE0001); 

•••• Sítio de Importância Comunitária Litoral Norte (PTCON0017); 

•••• Sítio de Importância Comunitária Rio Minho (PTCON0019); 

•••• Sítio de Importância Comunitária Rio Lima (PTCON0020). 

O conjunto destas áreas encerra um importante património natural de elevado valor 
conservacionista ocorrendo aí diversos Habitats naturais e semi-naturais aos quais estão 
associadas diversas espécies da fauna e da flora de elevado interesse conservacionista. No seu 
conjunto, estas áreas representam uma oportunidade no que respeita ao potencial inerente ao 
desenvolvimento de programas e campanhas de sensibilização ambiental na óptica da 
conservação da natureza e biodiversidade. 
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Como é possível constatar pela Figura 5.1 algumas das áreas classificadas encontram-se 
sobrepostas no território exponenciando ainda mais a importância conservacionista deste trecho 
da zona costeira entre os concelhos de Caminha e Esposende. 

 
Figura 5.1 - Rede Fundamental de conservação da natureza na área abrangida pelo PEIRVLN 

Fonte: ICNB 

O Sítio Litoral Norte está presente em grande parte da área de implementação do presente Plano 
Estratégico, uma vez que este sítio apresenta um formato linear ao longo da zona costeira entre 
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Esposende e Caminha, onde ocorrem bancos de areia e recifes com uma assinalável diversidade 
de algas marinhas. 

Atendendo a que a costa arenosa ocupa cerca de 40% da área do Sítio, a presença de habitats 
psamófilos assume grande significado, embora o estado de conservação varie desde estruturas 
dunares incipientes ou muito degradadas, limitadas à pré-duna e à duna primária, que por vezes 
se expande para os campos agrícolas por transporte eólico, até ao cordão dunar extenso na zona 
de Esposende. 

Sublinha-se a ocorrência de vegetação anual halonitrófila no limite da preia-mar, de dunas móveis 
embrionárias, de dunas brancas com Ammophila arenaria, de dunas cinzentas com matos de 
Helichrysum picardii e Iberis procumbens, onde se podem observar os endemismos lusitanos 
Coincya johnstonii e Jasione lusitanica, este último constante do Anexo II da Directiva Habitats 
(Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro). 

De relevo são também os tojais sobre areias aqui maioritariamente dominados por Ulex europaeus 
subsp. latebracteatus, com frequência em subcoberto de bosques de Querci ou formações de 
pinheiro-bravo (Pinus pinaster subsp. atlantica) sobre as dunas litorais atlânticas. 

A costa rochosa possui uma dimensão bastante mais reduzida, mas de assinalável importância. 
Nos rochedos graníticos e nas plataformas expostas aos ventos marítimos das arribas litorais 
ocorre vegetação específica abrigada em fendas mais ou menos terrosas. 

De registar ainda o sistema estuarino de características atlânticas, na sua maioria em fraco estado 
de conservação. 

Ao nível da fauna destaca-se a presença de uma importante comunidade piscícola na parte 
terminal dos cursos de água, nomeadamente no estuário do Cávado, bem como um conjunto 
diversificado de aves aquáticas. 

Este Sítio inclui o Parque Natural do Litoral Norte, que se estende entre a foz do Neiva e a Apúlia, 
o qual compreende o cordão de dunas Atlânticas mais extenso e melhor conservado do Litoral 
Norte de Portugal e o estuário do rio Cávado e onde ocorrem bancos de areia intercalados por 
xistos e quartzitos. 

O Sítio Rio Minho possui também uma estrutura linear mas esta desenvolve-se ao longo do rio 
Minho entre Melgaço e Caminha. O PEIRVLN sobrepõe-se apenas uma pequena parte deste sítio, 
na parte terminal do rio, no concelho de Caminha.  

Ao longo do vale predomina a agricultura de regadio, em pequenas parcelas, intercalada por usos 
florestais dispersos, com ocorrências significativas de sebes, matas e matos, originando um 
mosaico diversificado. 

É um rio muito importante para a conservação não só de um conjunto de habitats de elevada 
importância ecológica que inclui matas ripícolas dominadas por Alnus glutinosa e Salix spp., 
comunidades permanentes de leitos de cheia rochosos, juncais e sapais, destacando-se um 
extenso complexo sapal-juncal junto à foz do rio Coura, mas também de grande importância para 
a conservação de um conjunto de espécies piscícolas migradoras. 

Cerca de 54% da área do Sítio encontra-se também classificada como Zona de Protecção 
Especial dos Estuários dos Rios Minho e Coura.  

A presença de um conjunto de habitats húmidos de elevada importância ecológica, que inclui 
águas estuarinas, bancos de vasa e areia, sapais, matas ripícolas caniçais e juncais permite 
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albergar uma avifauna muito diversificada, com destaque para as aves aquáticas invernantes, que 
ocorrem em maior concentração entre os finais de Outubro e os princípios de Março. É também 
um local importante de passagem migratória para passeriformes, nomeadamente as áreas de 
caniçal na confluência dos dois rios e nas manchas de floresta aluvial. 

O Sítio Rio Lima também com um traçado praticamente rectilíneo constitui um corredor ecológico 
de assinalável importância, facilitando a ligação entre as montanhas do Noroeste e o oceano 
Atlântico. 

A jusante de Ponte de Lima, o vale possui margens largas e planas, apresentando pequenos 
areais e ilhas com vegetação arbustiva. À medida que o rio se aproxima da foz, encontram-se 
pequenas ínsuas, com vegetação herbácea típica de sapal, coexistindo com extensas orlas de 
areia. 

Esta paisagem caracteriza-se por uma estrutura onde é clara uma dominância de espaços 
agrícolas na envolvente do rio, mas com a presença em alternância de pequenas áreas florestais 
fragmentadas, que vão diminuindo para jusante. Trata-se de uma paisagem bastante humanizada, 
com uma distribuição de povoamento difuso ao longo do curso do rio. 

Ao nível dos valores faunísticos destaca-se a importância deste rio para a conservação de várias 
espécies piscícolas migradoras.  

A vegetação ripícola é dominada por bosques ripícolas de amieiro (Alnus glutinosa) sendo possível 
observar nos terraços aluvionares fragmentos reliquiais de bosques paludosos de amieiro e/ou 
borrazeira-negra (Salix atrocinerea). Destaque para o interessante mosaico relativamente bem 
conservado de zonas húmidas, com vegetação arbórea densa e prados com Molinia e Sphagnum 
spp., 

Merece especial relevância o complexo de sapal-juncal, localizado junto à foz do Lima e integrado 
no estuário, pois devido à estrutura alongada e estreita dos pequenos estuários temperados 
portugueses, estes foram bastante sensíveis à consolidação artificial de margens de rio e da foz, 
tendo, de uma forma geral, sido severamente modificados por acção antrópica, com afectação da 
vegetação de sapal. 

Ainda no que respeita à conservação dos valores naturais importa destacar as áreas que 
estabelecem ou salvaguardam a ligação e o intercâmbio genético de populações de espécies 
selvagens entre as diferentes áreas nucleares de conservação, contribuindo para uma adequada 
protecção dos recursos naturais e para a promoção da continuidade espacial, da coerência 
ecológica das áreas classificadas e da conectividade das componentes da biodiversidade, bem 
como para uma adequada integração e desenvolvimento das actividades humanas (Decreto-Lei 
n.º 142/2008, de 24 de Julho). Nestas enquadram-se a Reserva Ecológica Nacional, Reserva 
Agrícola Nacional e Domínio Público Hídrico. 

A preservação das condições ecológicas quer do Sistema Nacional de Áreas Classificadas quer 
das áreas de continuidade como partes integrantes da Estrutura Ecológica reveste-se assim de 
grande relevância no contexto da conservação da natureza e biodiversidade. 
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Ameaças à preservação dos valores naturais existentes 

Actualmente, a generalidade da área costeira onde o PEIRVLN será implementado possui um 
conjunto de ameaças à preservação dos valores naturais existentes, nomeadamente habitats e 
espécies. Entre estas destacam-se: 

•••• Proliferação de espécies invasoras,  

•••• Pisoteio,  

•••• Erosão costeira,  

•••• Perturbação humana,  

•••• Pesca e caça; 

•••• Actividade agrícola/silvícola; 

•••• Poluição. 

Espécies invasoras 

As espécies invasoras, sobretudo da flora, são uma das ameaças mais relevantes à preservação 
da flora e vegetação, nomeadamente da flora autóctone associada ao cordão dunar e aos 
corredores ripícolas. As espécies que mais ameaçam as comunidades vegetais nesta área 
pertencem ao género Acacia (A. longifolia e A. melanoxylon) ambas originárias da Austrália. 
Caracterizam-se pela sua rápida capacidade de colonização, o que provoca a perda de habitats 
para a flora autóctone, nomeadamente nas comunidades de pinhal dunar e areias estabilizadas. 
Outra espécie que tem vindo a revelar-se com um carácter infestante é a erva-das-pampas 
(Cortaderia selloana), gramínea originária da Argentina. 

Nas comunidades de areias estabilizadas ocorre a erva-gorda (Arctotheca calendula) e o chorão-
das-areias (Carpobrotus edulis), ambas com origem na África do Sul. Também abundante em 
alguns locais, sobretudo ao longo de algumas linhas de água e como delimitação de alguns 
terrenos agrícolas, é a cana (Arundo donax), originária da Ásia. 

Estas espécies estão listadas no Decreto-Lei n.º 565/99 e todas apresentam carácter infestante. 

Pisoteio 

O intenso pisoteio a que está sujeito o cordão dunar devido sobretudo à procura balnear é uma 
das principais ameaças à vegetação dunar. 

O pisoteio da vegetação dunar é um dos factores que favorece a sua degradação, graças a 
instabilidade que se cria nessas comunidades vegetais, permitindo a existência de corredores 
eólicos que transportam as areias para o interior (Gomes et al 2002). O pisoteio quer por veículos 
(veículos todo-o-terreno, tractores para reboque de barcos), quer por pessoas, origina impactos 
bastante negativos na vegetação dunar, contribuindo para o aumento da erosão do litoral e 
consequente empobrecimento da biodiversidade. 

No que respeita à fauna o pisoteio poderá constituir uma ameaça à população nidificante de 
Borrelho-de-coleira-interrompida. Esta espécie, com um elevado interesse ao nível do Parque 
Natural do Litoral Norte (considerada pelo Plano de Ordenamento do Parque como um espécie de 
conservação prioritária na área), reproduz-se nos sistemas dunares embrionários e areias de 
praia, nomeadamente na restinga do Cávado. O seu ninho, muito mimético relativamente ao 
ambiente que o rodeia, é instalado no chão a descoberto ou no meio da vegetação baixa 
acontecendo por vezes o seu pisoteio com a consequente destruição dos ovos. 
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Uma outra ameaça a elementos da comunidade faunística é a circulação de veículos (veículos 
agrícolas e todo-o-terreno) dentro dos charcos temporários. Estes charcos temporários são 
utilizados pela comunidade de anfíbios para se reproduzirem. 

Erosão Costeira 

A vegetação existente no ecossistema dunar, desenvolveu um conjunto de adaptações que 
permite a sua sobrevivência num meio hostil e instável. Entre essas adaptações está um conjunto 
de sistemas radiculares (rizomas, tubérculos, bolbos, etc.) que permitem a fixação das areias 
móveis.  

Assim sendo, a erosão costeira que se faz sentir na área é um factor de diminuição das 
comunidades vegetais dunares, e por sua vez a diminuição destas potencia a própria erosão. 

O Estuário do rio Cávado em particular é um sistema bastante frágil devido à dinâmica costeira e 
estuarina desta área, sendo a manutenção da restinga de Ofir muito importante para impedir a 
entrada da agitação marítima no rio Cávado. No entanto, esta restinga é muito vulnerável 
encontrando-se sob forte pressão resultante da dinâmica costeira. A ruptura da restinga é uma 
possibilidade sempre presente pelo que caso esta se rompa, o equilíbrio ecológico e valores 
naturais associados ao Estuário tenderão a desaparecer. 

Perturbação Humana 

Para além do já referido pisoteio, a área encontra-se sujeito a fortes pressões externas, entre as 
quais, do ponto de vista da actividade antropogénica a extracção de areias, dragagens, depósito 
de entulhos, navegação, afectação de biótopos pela actividade agrícola, pressão urbanística e 
turismo sazonal. 

A extracção de areias é uma actividade que traz graves impactos à vegetação, não só por 
destruição directa, como por aumento da erosão do solo e diminuição da camada fértil, o que a 
médio e longo prazo, provoca uma diminuição da biodiversidade e facilita a instalação de flora 
invasora. A este nível é de referir também o despejo de entulhos/resíduos de jardinagem ao longo 
dos caminhos que atravessam as áreas florestais o que por vezes se reflecte em focos de 
expansão de espécies exóticas. Por outro lado, estes tipos de acção humana são factores 
perturbadores das comunidades faunísticas locais, sobretudo das espécies mais sensíveis e 
menos tolerantes à presença humana. 

Por sua vez, a extracção de inertes em meio aquático, a montante dos estuários implica a redução 
da chegada de sedimentos aos estuários, com redução da extensão da vegetação aquática e da 
produtividade das áreas intermareais. A extracção de inertes induz ainda o aumento da turbidez 
da águas, perturbações nas correntes de fundo, a criação de zonas “acidentadas, a destruição dos 
ambientes nos quais as larvas vivem e realizam as suas metamorfoses e, por vezes, o aumento da 
produtividade biológica. 

As dragagens nos estuários nomeadamente no estuário do rio Minho têm alterado a distribuição 
dos sedimentos e, consequentemente, da distribuição dos invertebrados bentónicos, com 
consequências a nível da disponibilidade alimentar de algumas espécies de aves.  
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A navegação, em particular no estuário do Cávado introduz alguma perturbação sobre as 
comunidades avifaunísticas, sobretudo ao nível das espécies aquáticas que utilizam o estuário 
como local de alimentação e repouso, provocando o seu afastamento. 

A intensa actividade agrícola em alguns locais, nomeadamente na envolvente próxima das zonas 
húmidas é também um factor de perturbação afectando quer directamente, pela destruição 
causada aos habitats, quer indirectamente pela poluição difusa que entra nesses meios. 

Grande parte da área, sobretudo as áreas do sistema dunar, encontra-se sujeita a uma elevada 
pressão urbanística e turística (turismo sazonal de veraneio). A pressão urbanística resulta na 
destruição directa do habitat e, caso o edificado seja em zona dunar na fragilização de todo o 
sistema natural de protecção costeira. No caso do turismo sazonal, não existindo infra-estruturas 
de apoio suficientes e devidamente localizadas (parques estacionamento, passadiços 
sobreelevados) o resultado é o estacionamento indevido em área sensível e a criação de trilhos de 
pisoteio da vegetação em direcção às praias, com a inerente destruição do cordão dunar. 

Pesca e caça 

A pressão cinegética é muito intensa sobretudo nos estuários do rio Minho e Coura, causando 
graves perturbações ao nível da dinâmica populacional das espécies. 

A pesca é igualmente uma actividade intensa, e muitas vezes efectuada com recurso a artes 
ilegais, o que tem causado um decréscimo acentuado das populações piscícolas, com implicações 
a nível da disponibilidade alimentar das aves piscívoras tanto nos estuário dos rios Minho e Coura 
como no Lima, e, muito provavelmente, das próprias populações de peixes mais importantes do 
ponto de vista conservacionista. 

Actividade Agrícola e Silvícola 

No respeitante aos valores naturais, o tipo de agricultura e a forma como a floresta é gerida, torna, 
em geral, estas áreas pouco interessantes para as espécies da fauna e da flora. No que concerne 
em concreto à actividade agrícola, tendo em conta o tipo de agricultura aí praticado (em geral 
agricultura intensiva de hortícolas, muitas vezes em estufas com grande utilização de herbicidas e 
pesticidas, e cujos terrenos por vezes se encontram delimitados por muros) as comunidades 
faunística e florística presentes nestas áreas são pouco importantes comportando sobretudo 
espécies comuns e bem adaptadas à presença humana. Por outro lado, esta actividade, quando 
exercida nas proximidades de linhas de água ou de áreas húmidas nomeadamente dos estuários 
interfere com o equilíbrio destes habitats quer seja pela destruição directa, poluição da água 
devido à forte lixiviação dos nutrientes aplicados nos terrenos, ou simples perturbação. 

Quanto à gestão silvícola o que se verifica actualmente é que na generalidade da área não se 
pode efectivamente falar em gestão silvícola, observando-se na maioria dos povoamentos uma 
ocupação e crescimento intenso de espécies infestantes (Acácias) em detrimento do sub-coberto 
autóctone o que por sua vez conduz ao empobrecimento das comunidades faunísticas típicas 
deste tipo de sistemas florestais. A falta de gestão da área florestal de Pinheiro leva a que não se 
verifique regeneração natural do Pinhal. Em grande parte, a referida falta de gestão deve-se à 
estrutura de minifúndio da propriedade e sobretudo às características de alguns proprietários, os 
quais não são proprietários florestais mas sim promotores imobiliários. 

Por outro lado, dado que os povoamentos existentes são propriedade de privados, por vezes 
ocorre abate de árvores autóctones, nomeadamente carvalhos, reduzindo-se o número de 
exemplares desta espécie, por si já pequeno, o que tem implicações negativas na biodiversidade 
em geral. 
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Poluição 

Algumas linhas de água possuem problemas em relação à qualidade da água. A deterioração da 
qualidade da água deve-se a alguns casos pontuais de efluentes industriais que são despejados 
no meio hídrico, assim como a fontes de poluição difusa a qual está associada à agricultura 
intensiva que em muitos casos se faz sentir bem junto à própria linha de água (generalidade dos 
cursos de água de pequena dimensão). A deterioração da qualidade da água tem impactes 
sobretudo sobre a fauna aquática (fauna piscícola e anfíbios) podendo conduzir à diminuição das 
populações na área. No ponto seguinte, no âmbito do critério da ‘sustentabilidade ambiental’ 
apresenta-se uma análise mais detalhada ao nível da qualidade da água. 

Habitats naturais 

Para salvaguardar os habitats naturais foi criada a Directiva 92/43/CEE do Conselho da Europa, 
conhecida como “Directiva Habitats”, (Decreto-Lei n.º 49/2005) que no seu Anexo I, discrimina o 
tipo de habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas 
especiais de conservação. 

Deste modo, a importância ecológica dos diversos habitats presentes no Anexo I da Directiva 
Habitats é internacionalmente reconhecida. Esses habitats naturais distinguem-se das restantes 
zonas por possuírem características geográficas, abióticas e bióticas, de elevado valor e podendo 
muitas vezes estar em perigo de desaparecimento nas suas áreas naturais. 

Para além do papel que um habitat desempenha no ecossistema em que está integrado, a nível 
dos ciclos geo-físico-químicos da água, ar e solo, fundamentais para a manutenção das condições 
ecológicas adequadas à vida, constitui a base de que depende todo um conjunto mais ou menos 
alargado de seres vivos e um leque complexo de relações mutuamente interdependentes, não só 
entre si mesmos, como também entre esse conjunto de seres e o meio onde estão inseridos 
(Alves, 1998). 

No 
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Quadro 5.2, apresentam-se os Habitats Naturais e semi-naturais constantes do Anexo I da 
Directiva Habitats (Anexo B-I do Decreto Lei 49/2005) que, de acordo com o Plano Sectorial da 
Rede de Natura 2000, ocorrem nos Sítios de importância Comunitária presentes na área em que o 
PEIRVLN se insere. 
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Quadro 5.2 - Habitats naturais e semi-naturais que ocorrem nos Sítios de Importância Comunitária da 
área do PEIRVLN 
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1110 Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda X   

1130 Estuários X X X 

1140 Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa X   

1170 Recifes X   

1210 Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré X   

1230 Falésias com vegetação das costas atlântica e báltica X   

1310 Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais das zonas lodosas e 

arenosas. 
X X X 

1320 Prados de Spartina (Spartinion maritimae) X X X 

1330 Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) X X X 

1420 Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi) X X X 

2110 Dunas móveis embrionárias X   

2120 Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria (“dunas brancas”) X   

2130* Dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas cinzentas”) X   

2150* Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea) X   

2180 Dunas arborizadas das regiões atlântica, continental e boreal X   

2190 Depressões húmidas intradunares X   

2230 Dunas com prados de Malcolmietalia  X   

2330 Dunas interiores com prados abertos de Corynephorus e Agrostis  X   

3160º Lagos e charcos distróficos naturais  X X 

3270º Cursos de água de margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri p.p 

e da Bidention p.p. 
  X 

4020*º Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix  X  

4030º Charnecas secas europeias  X  
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6160º Prados oroibéricos de Festuca indigesta   X 

6410º Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion 

caeruleae 
 X  

7140º Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes  X  

8230º Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo 

albi-Veronicion dillenii 
 X  

91E0* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
X X X 

9230º Cavalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica  X X 

* Habitat prioritário 

º Habitat que não ocorre na área de intervenção do Plano Estratégico. 

Flora 

As formações vegetais mais relevantes presentes na área do PEIRVLN estão associadas aos 
sistemas dunares litorais e aos estuários. 

As dunas litorais são acumulações de areias que se estabelecem na área adjacente à zona de 
marés, constituindo a transição entre a terra e o mar. Formam uma barreira natural que protege a 
terra da intensidade do vento, do avanço das areias e do próprio mar. A consolidação das areias 
para a formação das dunas, é feita graças à vegetação natural capaz de se adaptar a esse meio 
hostil. Essa interacção entre a flora e a areia é o factor determinante para a formação e 
manutenção das dunas. 

A vegetação com capacidade para viver nesse locais é denominada psamófita e está 
representada numa faixa muito estreita ao longo do Litoral Norte. 

As dunas apresentam uma sucessão florística bastante diversificada, existindo plantas desde o 
porte herbáceo até ao porte arbustivo e arbóreo (os pinhais dunares). Estas comunidades são 
compostas por plantas costeiras, essenciais no processo de formação dunar, possuindo 
adaptações morfológicas e fisiológicas que lhes permitem sobreviver nas condições adversas da 
orla marítima. Integram assim todos os habitats do cordão dunar litoral, incluindo as comunidades 
pioneiras, as comunidades de areias estabilizadas e as depressões húmidas intradunares, pelo 
que no seu conjunto possuem uma elevada importância conservacionista. 

A comunidade pioneira do sistema dunar litoral ocorre em areias não estabilizadas, estendendo-se 
desde o limite superior do nível do mar até à duna primária, englobando as areias de praia, as 
dunas móveis embrionárias e as dunas primárias. As areias de praia correspondem a faixa de 
areias quase nuas e que apresentam um ambiente relativamente estéril e até mesmo hostil, que 
depende em grande parte do transporte de resíduos orgânicos pelas marés. Nestes locais é 
frequente encontrar plantas pertencentes às classes Ammophiletea e Cakiletea maritimae. 
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Nas dunas embrionárias, a vegetação está muito espaçada, sendo essencialmente dominada por 
plantas da classe Ammophiletea, como a couve-marítima (Calystegia soldanella) e o feno-das-
areias (Elymus farctus). Estes locais representam a transição entre as areias de praia e a duna 
primária e estão sujeitos a uma forte movimentação de areias, em solos com baixa percentagem 
de matéria orgânica, pH elevado e com ventos marítimos de elevada salinidade. 

Nas dunas primárias ou cristas dunares, que resultam essencialmente da acumulação de areias 
por plantas como o estorno (Ammophila arenaria), surgem condições para a fixação de outras 
plantas, que por sua vez retêm mais areia. Nestas comunidades dinâmicas, as partículas arenosas 
não se encontram estabilizadas e é frequente encontrar grandes espaços de areia, que ainda não 
estão cobertos por vegetação. A composição florística destas comunidades é muito rica e variada, 
sendo a sua maioria da classe fitossociológica Ammophiletea. 

Esta comunidade está presente ao longo de quase todo o Litoral Norte, apresentando pequenas 
interrupções. Integra os seguintes habitats constantes do Anexo I da Directiva Habitats: Vegetação 
anual das zonas de acumulação de detritos pela maré (1210); Dunas móveis embrionárias (2110) 
e Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria (“dunas brancas”) (2120). 

As comunidades de areias estabilizadas começam a surgir depois da duna primária, onde as 
areias vão sendo fixadas por plantas de diferentes portes. Estas comunidades apresentam uma 
grande variedade florística, distribuída pelos espaços interdunares, duna secundária, e areias 
estabilizadas pós-dunares. Esta comunidade engloba toda a vegetação, normalmente composta 
por ervas, subarbustos ou arbustos de pequena dimensão, que cresce entre o cordão dunar litoral 
instável e as dunas estabilizadas para o interior, sendo constituída por uma série de depressões e 
elevações que condicionam o desenvolvimento da flora aí existente. 

As dunas fixas, após a duna primária, são designadas por dunas secundárias e são constituídas 
por areias mais ou menos fixas. Nestas comunidades é comum encontrar plantas das classes 
fitossociológicas Ammophiletea (Crucianellion maritimae), Helianthemetea (Malcolmietalia), 
Stellarietea mediae, Linario polygalifoliae-Vulpion Alopecuroris, mas também plantas de porte 
subarbustivo e arbustivo pequeno, como a classe Calluno-Ulicetea. É também possível encontrar 
diversos endemismos lusitanos, sendo o mais importante Jasione maritima var. sabularia (= sin. 
Jasione lusitanica) a qual se encontra incluída nos anexos II e IV da Directiva Habitats. 

Entre a duna primária e a duna secundária e logo após a duna secundária, forma-se uma faixa 
mais ou menos deprimida, em que as areias se movimentam em pequenos corredores sem 
movimentação nas cristas e que constitui o espaço interdunar. Estas zonas de areias, mais ou 
menos fixas, oferecem boas condições para o crescimento de uma flora de baixo porte, 
normalmente composta por plantas prostradas, com sistemas radicular e foliar de pequenas 
dimensões, que está abrigada dos ventos marinhos, com uma cobertura muito elevada, 
desempenhando um papel muito importante na fixação e estabilização das areias dunares.  

Posteriormente à duna secundária, surgem as areias estabilizadas pós-dunares. Estas constituem 
uma faixa de largura variável com pequenas elevações e depressões, compostas essencialmente 
por areias dunares, já lavadas pelas águas das chuvas e com uma salinidade muito baixa. 
Apresenta, portanto condições para a instalação de dois tipos de flora, por um lado vegetação 
típica de areias litorais e por outro, vegetação típica de locais arenosos não salinos. Encontram-se 
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sobretudo plantas de porte subarbustivo, arbustivo ou até mesmo arbóreo das classes 
fitossociológicas Quercetea ilicis e Calluno-Ulicetea. Uma vez que estas comunidades fazem 
fronteira, na sua parte interior, com o pinhal dunar, é possível encontrar esparsamente Pinus 
pinaster e infestante Acacia longifolia.  

Esta comunidade aparece tal como a anterior ao longo de quase todo o litoral norte, embora com 
diferentes graus de conservação. Apresenta os seguintes habitats, constantes do Anexo I da 
Directiva Habitats, sendo que dois deles são prioritários: Dunas fixas com vegetação herbácea 
(«dunas cinzentas») (2130*); Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea) (2150*); 
Dunas com prados de Malcolmietalia (2230) e Dunas interiores com prados abertos de 
Corynephorus e Agrostis (2330).  

Em algumas áreas mais deprimidas do cordão dunar, que são sazonalmente inundados por uma 
pequena altura de água doce ou em que o lençol freático atinge a superfície, surgem pequenos 
espaços ou depressões húmidas, que normalmente secam no Verão. Estas comunidades formam-
se em depressões do terreno, onde o solo possui características de impermeabilidade, 
constituindo charcas ou pequenas lagoas. As águas destas lagoas, podem apresentar, por vezes 
teores médios a altos de nutrientes e/ou salinidade e dependendo da qualidade da água, assim 
vão variar as comunidades vegetais aí existentes. 

São colonizados por comunidades de plantas vasculares, na sua maioria anuais, adaptadas a 
solos temporária ou permanentemente encharcados. Ao longo do ano verifica-se uma sucessão 
de comunidades num mesmo espaço físico, à medida que a toalha freática regride com a chegada 
do Verão. A composição florística é muito variável, sendo dominada no porte herbáceo por Juncus 
acutus, Juncus capitatus, Mentha pulegium, Scirpoides holoschoenus, etc. Quando estes espaços 
apresentam água ou humidade durante o Verão, podem ocorrer plantas de maior porte, como 
Salix atrocinerea, Salix repens, Rubus ulmifolius, etc. 

De grande importância na área de intervenção do PEIRVLN é também a vegetação halófita litoral, 
nomeadamente a que se encontra associada aos estuários aí presentes. Estas comunidades 
florísticas ocorrem na faixa intermareal, localizada na zona sob influência das marés, estando 
sujeita quer às condições de agitação marítima, quer a variações no teor de salinidade das águas. 
Estabelecendo a fronteira entre o mar e terra estas comunidades intertidais albergam uma enorme 
diversidade de biótopos naturais. O elevado número de habitats dos sistemas húmidos intertidais é 
revelador da sua importância, destacando-se nesta área as comunidades dos sapais, juncais, 
águas estuarinas, recifes, lodaçais e areias a descoberto na maré baixa. 

Em termos florísticos destacam-se aqui os sapais e juncais. Os sapais têm origem em zonas 
costeiras de águas calmas, normalmente em zonas estuarinas, perto da foz dos rios. O reduzido 
fluxo das marés facilita a deposição dos detritos e sedimentos em suspensão e assim vão 
surgindo bancos de vasa onde, a certa altura, há substrato para a instalação de uma vegetação 
particular denominada halófita. Apresentam-se como zonas muito produtivas, no que respeita à 
produção de matéria viva ou biomassa. A vegetação que caracteriza a comunidade do sapal têm 
um papel muito importante na depuração das águas, devido à grande capacidade de absorver e 
fixar metais pesados, muitos dos quais são tóxicos para outros seres vivos; por outro lado, os 
abundantes microorganismos aqui existentes metabolizam e convertem em nutrientes, materiais 
que, de outro modo, poluiriam as suas águas. Esta comunidade é constituída por plantas com 
diversas características morfológicas e fisiológicas que permitem uma boa adaptação ao seu 
habitat. As espécies mais comuns presentes no sapal pertencem à família Chenopodiaceae 
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(Sarcocornia perennis, Salicornia ramosissima e Halimione portulacoides) e estão incluídas 
classes fitossociológicas Thero-Salicornietea e Sarcocornietea fruticosae.  

Esta comunidade na área do PEIRVLN integra os seguintes habitats, presentes no Anexo I da 
Directiva Habitats: Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais das zonas lodosas e 
arenosas (1310) e Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi) 
(1420). 

Os juncais são extensões vegetais, que aparecem nas orlas mais afastadas do sapal alto e 
marcam o início do influxo de águas marinhas. Apresentam plantas da classe fitossociológica 
Juncetea maritimi, tendo como espécies dominantes, o junco-maritimo ou junco-das-esteiras 
(Juncus maritimus), junco-agudo (Juncus acutus), por vezes associado ao triângulo 
(Bolboschoenus maritimus) ou a outras halófitas. 

Esta comunidade aparece, tal como a anterior, perto da foz de rios e ribeiras e integra o habitat, 
presente no Anexo I da Directiva Habitats: Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellietalia 
maritimae) (1330). 

De destacar ainda a vegetação ripícola que engloba todas as comunidades das margens dos 
cursos de água doce (rios, ribeiras, riachos e valas), com movimento mais ou menos rápido e que 
entre outras desempenha funções ecológica de fixação e manutenção das margens, 
biodiversidade animal e estética. As formações vegetais de margem, podem apresentar porte 
arbóreo, arbustivo ou herbáceo consoante a situação geográfica e topográfica. 

Ao longo dos cursos de água ocorrem comunidades ripícolas arbóreas a que se dá o nome de 
“florestas-galeria”. Caracterizam-se pela presença de plantas da classe Querco-fagetea, como o 
amieiro (Alnus glutinosa), freixo (Fraxinus angustifolia), salgueiros (Salix spp) e choupos (Populus 
spp).  

No estrato arbustivo é possível encontrar para além dos salgueiros (Salix spp.) de porte arbustivo, 
o sabugueiro (Sambucus nigra), o pilriteiro (Crataegus monogyna) e as silvas (Rubus ulmifolius). 
Normalmente associado a este, existe também um estrato lianóide (trepadeiras), onde se 
encontram: a hera (Hedera madeirenses subsp. iberica), as madressilvas (Lonicera spp), o 
arrebenta-boi (Tamus communis) e a erva-de-são-tiago (Senecio mikanioides). 

Está relativamente bem conservada a vegetação ripícola que ladeia uma área de caniçal a Norte 
da Apúlia. Apresenta o habitat prioritário do Anexo I da Directiva Habitats: Florestas aluviais de 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), destacando-se 
ainda a sua ocorrência nos Sítios do rio Minho e Lima. 

Fauna 

No que respeita aos valores faunísticos presentes na área do PEIRVLN as áreas húmidas 
constituídas pelos estuários (Minho, Lima e Cávado) detentoras de áreas de sapal, caniçal e 
bancos de vasa, respectivos troços de rio a montante com vegetação ripícola em bom estado de 
conservação, depressões húmidas intradunares e núcleos de vegetação arbórea autóctone 
assumem uma especial relevância no que respeita à manutenção num estado de conservação 
favorável de um conjunto de espécies classificadas no âmbito das Directivas Aves e Habitats 
(Decreto Lei n.º 49/2005). 
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Ao nível da ictiofauna é de destacar a presença nos três Sítios de uma importante comunidade 
piscícola de elevado valor conservacionista constante do Anexo B-II do DL 49/2005, 
nomeadamente de Alosa alosa, Alosa falax, Petromyzon marinus, Condrostoma polylepis e Salmo 
salar. Estas espécies estão presentes nos principais estuários e em alguns casos nos troços finais 
de algumas das pequenas linhas de água aí existentes. Muitas destas espécies são espécies 
migradoras anádromas com estatuto de ameaça entrando nos estuários e subindo os rios para 
desovar. 

De destacar que estas bacias hidrográficas são as únicas no país onde o salmão (Salmo salar) 
ainda ocorre, sendo a bacia do rio Minho a que detém a maior sub-população desta espécie, 
embora o número de indivíduos seja extremamente baixo. 

As depressões húmidas intradunares presentes ao longo do cordão dunar, assumem especial 
relevância para a comunidade de anfíbios enquanto locais de reprodução, destacando-se aí a 
ocorrência de Rã-de focinho-ponteagudo (Discoglossus galganoi) (Anexo B-II), Sapo-parteiro 
(Alytes obstetricans) e Tritão-marmorado (Triturus marmoratus) (Anexo B-IV). 

Quanto aos répteis, destaca-se a presença generalizada de Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) 
(Anexos B-II e B-IV). 

Ao nível das aves as zonas dos estuários e os locais onde ocorrem galerias ripícolas bem 
conservadas albergam diversas espécies de relevo conservacionista sobretudo durante os 
períodos migratórios e durante o Inverno constituindo-se assim como importantes áreas de 
alimentação. Deste ponto de vista destaca-se o estuário do rio Minho (classificado como Zona de 
Protecção Especial) e o Estuário do rio Cávado (classificado como Parque Natural e Sítio de 
Importância Comunitária). 

No que respeita em particular à área do Parque Natural do Litoral Norte, embora a diversidade 
avifaunística existente não seja de todo excepcional, ocorrem aqui 14 espécies (12% do total 
contemplado pelo Plano de Ordenamento) com estatuto de conservação desfavorável (Quadro 
5.3): Mergulhão-de-pescoço-preto (Podiceps nigricollis), Corvo-marinho-de-crista (Phalacrocorax 
aristotelis), Açor (Accipiter gentillis), Águia-sapeira (Circus aeruginosus), Águia-pesqueira (Pandion 
haliaetus), Seixoeira (Calidris canutus), Perna-verde (Tringa nebularia), Maçarico-das-rochas 
(Actitis hypoleucos), Carajau (Sterna sandvicensis), Andorinha-do-mar-comum (Sterna hirundo), 
Bufo-pequeno (Asio otus), Noitibó (Caprimulgus europaeus), Rouxinol-pequeno-dos-caniços 
(Acrocephalus scirpaceus) e Escrevedeira-dos-caniços (Emberiza schoeniclus). 

Destas, 6 encontram no Parque condições favoráveis à sua nidificação: Águia-sapeira e Bufo-
pequeno com nidificação possível, Rouxinol-pequeno-dos-caniços e Açor com nidificação 
provável, Noitibó e Escrevedeira-dos-caniços com nidificação confirmada. As restantes são 
espécies invernantes na área. 

Tanto o estuário do Cávado (inserido no Parque Natural) como o estuário do Minho (inserido na 
ZPE) apresentam uma importante comunidade de aves limícolas invernantes. Entre elas destaca-
se a presença entre outras, de Borrelho-grande-de-coleira (Charadrius hiaticula), Borrelho-de-
coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus), Tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola), Pilrito-
d’areia (Calidris alba), Pilrito-comum (Calidris alpina), Maçarico-de-bico-direito (Limosa limosa), 
Maçarico-galego (Numenius phaeopus), Perna-verde (Tringa nebularia), Maçarico-das-rochas 
(Actitis hypoleucos). 
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Aos estuários está também associada a presença, sobretudo no período invernal, de várias 
espécies de anatídeos, nomeadamente: Piadeira (Anas penelope), Marrequinha (Anas crecca), 
Pato-real (Anas platyrhynchos) e Pato-trombeteiro (Anas clypeata). 

Assim, nas áreas estuarinas da área do PEIRVLN, tal como acontece na generalidade das áreas 
húmidas do litoral, assiste-se a uma acentuada variação sazonal das espécies sendo evidente um 
empobrecimento de diversidade e abundância de aves no período reprodutor, uma vez que as 
límicolas e anatídeos, presentes durante o período de invernada, procuram outros locais para se 
reproduzirem. Os Estuários surgem assim como importantes áreas para alimentação e descanso 
durante a época das migrações e no Inverno. 

Desta forma, estes Estuários assumem uma maior importância para as espécies migradoras de 
passagem e invernantes e não propriamente como local de nidificação sendo que, a este nível, do 
conjunto de aves limícolas aqui presentes apenas o Borrelho-de-coleira-interrompida nidifica na 
área. De referir que de acordo com o Plano de Ordenamento desta área Protegida o Borrelho-de-
coleira-interrompida é a única espécie à qual foi atribuído estatuto regional, sendo inclusivamente 
o símbolo do PNLN. 

De referir ainda que de acordo com o Plano de Ordenamento do Parque, para área terrestre do 
Parque foram definidas 23 espécies como sendo de conservação prioritária para a área. 

Quadro 5.3 - Espécies definidas como de conservação prioritária para a área do PNLN 

Espécie VEE Reprodução 

Águia-sapeira Circus aeruginosus  54 Possível 

Rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoi 53 Confirmada 

Borrelho-de-coleira-interrompida Charadrius alexandrinus  50 Confirmada 

Águia-pesqueira  Pandion haliaetus  45 - 

Carajau Sterna sandvicensis  45 - 

Lagarto-de-água Lacerta schreiberi  43 Confirmada 

Andorinha-do-mar-comum Sterna hirundo  43 - 

Lontra Lutra lutra 43 Confirmada 

Sapinho-de-unha-negra Pelobates cultripes  41 Confirmada 

Pisco-de-peito-azul Luscinia svecica  41 Possível 

Boga do Norte Chondrostoma duriense 40 Possível 

Gaivota-de-cabeça-preta Larus melanocephalus  39 - 

Escrevedeira-dos-caniços  Emberiza schoeniclus  39 Confirmada 

Noitibó Caprimulgus europaeus  37 Confirmada 

Toutinegra-do-mato Sylvia undata  36 Confirmada 

Rouxinol-pequeno-dos-caniços Acrocephalus scirpaceus  34 Provável 

Fuselo Limosa lapponica  33 - 

Seixoeira Calidris canutus  32 - 

Perna-verde Tringa nebularia  32 - 

Guarda-rios Alcedo atthis  32 Provável 
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Espécie VEE Reprodução 

*Musaranho-de-dentes- Sorex granarius  32 Possível 

Mergulhão-de-pescoço-preto Podiceps nigricollis  31 - 

Açor Accipiter gentilis  31 Provável 

 
                              VEE- Valor Ecológico Específico 
    * Espécie de ocorrência potencial. 

 

Em ambas as áreas (ZPE dos Estuários dos rios Minho e Coura e Parque Natural) destaca-se a 
presença de três espécies do Anexo I da Directiva Aves alvo de orientações de gestão: Águia-
sapeira, Garçote e Garça-vermelha. A ZPE dos Estuários dos rios Minho e Coura constitui-se 
ainda como sendo um local importante de passagem migratória para passeriformes, 
nomeadamente das áreas de caniçal na confluência dos dois rios e das manchas de floresta 
aluvial. 

Ao nível da mamofauna, destaca-se a presença de Lontra (Lutra lutra) a qual consta do Anexo II e 
IV da Directiva Habitats e ocorre nas principais linhas de água e estuários da área do PE. 

Sensibilização ambiental 

Constituindo um dos objectivos específicos da área do Parque Natural do Litoral Norte a promoção 
da educação ambiental, divulgação e conhecimento dos valores naturais e sócio-culturais, e a 
sensibilização para a necessidade da sua protecção, o Parque tem vindo a desenvolver inúmeras 
actividades de promoção e sensibilização ambiental, destacando-se as visitas ao Parque, os 
percursos fluviais, trilhos de natureza e a observação de aves. 

De facto, a elevada concentração e importância de valores naturais existentes não só no Parque 
mas na generalidade da área do PEIRVLN e a relativa facilidade de observação, em particular das 
espécies florísticas do cordão dunar e das aves aquáticas nos estuários, constitui-se como uma 
grande oportunidade para o desenvolvimento deste campo de actuação cujo sucesso contribui 
para o objectivo primordial que é conservar os valores em causa. 

A “exploração” desta vertente, da qual cada vez mais e mais pessoas sentem necessidade e 
procuram, traz associado em paralelo um crescimento da procura turística nestas vertentes. 
Porém, face aos estatutos das áreas classificadas em presença impõe-se a salvaguarda prioritária 
dos valores naturais, privilegiando um modelo de desenvolvimento turístico sustentável, que será, 
necessariamente, baseado num Turismo de Natureza. 

Os percursos pedestres e também fluviais (ao longo dos rios Cávado, Neiva e Minho), o 
birdwatching, os programas de biologia no Verão, os Centros interpretativos nomeadamente os 
centros de educação ambiental dos moinhos marinheiro e de Cima e Viana, funcionam assim 
como actividade central na divulgação dos recursos naturais, paisagísticos e patrimoniais da 
região, sendo expectável uma grande aposta, nomeadamente dos municípios nesta área. 

Face ao exposto no presente capítulo verifica-se que a evolução prevista na ausância de plano se 
caracteriza pela existência de um território sob fortes pressões, nomeadamente de erosão costeira 
com a consequente destruição/degradação dos valores em presença, assistindo-se a uma 
tendência de evolução negativa do critério conservação dos habitats/fauna/flora, sendo expectável 
uma destruição generalizada dos habitats presentes no cordão dunar quer pela erosão directa 
quer pelo pisoteio bem como uma tendência de proliferação de espécies exóticas com a 
consequente perda de biodiversidade. 
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No que respeita à sensibilização ambiental é de assumir que as acções actualmente existentes no 
território quer dinamizadas pelo Parque Natural do Litoral Norte quer pelos municípios e ONGA’s 
continuarão a realizar-se com os meios e infra-estruturas actuais. 
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5.2.3. Efeitos decorrentes da implementação do plano (oportunidades e riscos) 

No Quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos principais objectivos e orientações estratégicas 
mais relevantes constantes nos vários documentos que consubstanciam o QRE que estão 
relacionados com os objectivos de sustentabilidade definidos para o presente FCD. 

Quadro 5.4 - Relação entre o QRE e as propostas do PEIRVLN para o FCD Conservação da Natureza e 
Biodiversidade 

QRE PEIRVLN 

Objectivos e orientações estratégicas  
Planos e 

Programas 
Eixos Projectos 

Projectos 
complementares

* 
Conservação da Natureza e Biodiversidade     

“Conservar a Natureza e a diversidade biológica, 
incluindo os elementos notáveis da geologia, 
geomorfologia e paleontologia” e “Promover a 
utilização sustentável dos recursos biológicos”. 
Para o cumprimento destes objectivos, no âmbito 
do presente PE destacam-se as seguintes 
orientações estratégicas: 

– Promover a valorização das áreas protegidas e 
assegurar a conservação do seu património 
natural, cultural e social;  

– Assegurar a conservação e a valorização do 
património natural dos sítios e das zonas de 
protecção especial integrados no processo da 
Rede Natura 2000;  

– Desenvolver acções específicas de 
conservação e gestão de espécies e habitats, 
bem como de salvaguarda e valorização do 
património paisagístico e dos elementos 
notáveis do património geológico, 
geomorfológico e paleontológico. 

PNPOT 

ENCNB 

Eixo 1 

Eixo 2 

Eixo 3 

Eixo 4 

P1, P2, P3, 
P4, P6, P8 A, G, I 

Corrigir os processos que poderão conduzir à 
degradação dos valores naturais em presença 
criando condições para a sua manutenção e 
valorização, desenvolver acções de conservação 
dos valores florísticos e faunísticos, paisagísticos, 
geológicos e geomorfológicos, mais característicos 
da região. 

ENCNB 

POPNLN 

Eixo 1 

Eixo 2 

Eixo 3 

P1, P2, P3, 
P4, P6 A, G 

Valorização e qualificação ambiental e territorial, 
nomeadamente através da gestão de áreas 
ambientalmente críticas, gestão da orla costeira e 
dos recursos marinhos envolvendo a Gestão da 
orla costeira, da rede hidrográfica e dos seus 
recursos, através do ordenamento/preservação da 
qualidade dos espaços e da valorização 
sustentável dos seus recursos e outros elementos 
identitários. 

PO Norte 

PROT 

ENGIZC 

POOC 

ARM 

Eixo 1 

Eixo 2 
P1, P2, P3 A, B, G 

Promover a recuperação do cordão dunar, 
condicionando a expansão urbano-turística e a 
implantação de infra-estruturas, ordenando as 
actividades de recreio e lazer e a acessibilidade às 

PSRN2000 

POOC 

PROT 

Eixo 1 

Eixo 2 

Eixo 3 

P1, P2, P4, 
P6  
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QRE PEIRVLN 

Objectivos e orientações estratégicas  
Planos e 

Programas 
Eixos Projectos 

Projectos 
complementares

* 
praias. 

A gestão das manchas de pinhal sobre duna deve 
ser orientada para a regeneração natural e para a 
recuperação da vegetação dos estratos herbáceo e 
arbustivo.  Deverá ser promovida a melhoria da 
qualidade da água ao nível das fontes de poluição 
e do condicionamento às intervenções nas 
margens e no leito das linhas de água. As 
dragagens deverão ser reguladas através de 
planos específicos e a extracções de inertes 
condicionadas. 

Deverá efectuar -se o controle e se possível a 
erradicação das espécies exóticas infestantes 
(sobretudo acácia e chorão).”  Manter e restaurar 
os habitats húmidos, em particular os bancos de 
vasa e areia, sapais, juncais, caniçais e galerias 
ripícolas 

PSRN2000 

Eixo 1 

Eixo 2 

Eixo 3 

Eixo 4 

P1, P3, P4, 
P6, P8 

B, G 

Enquadrar as actividades humanas (em particular 
as específicas da orla costeira) através de uma 
gestão racional dos recursos naturais, incluindo o 
ordenamento agrícola, agro-pecuário e florestal, 
bem como as actividades de recreio, culturais e 
turismo, com vista a promover a preservação dos 
valores naturais em articulação com o 
desenvolvimento socioeconómico e o bem-estar 
das populações de forma sustentada. 

POPNLN 

POOC 

PSRN2000 

Eixo 2 

Eixo 3 

Eixo 5 

P4, P6, P9  

Requalificar as frentes ribeirinhas, valorizar e 
preservar as zonas fluviais, valorizar os espaços 
degradados, ordenar e valorizar os núcleos de 
pesca artesanal em terrenos dominiais e de pontos 
de atracagem de embarcações, ordenar e balizar a 
navegação, apoiar as actividades compatíveis com 
a sensibilidade dos ecossistemas costeiros e 
lagunares 

PO Norte 

POOC 

PROT 

OESMP 

Eixo 1, 

Eixo 2, 

Eixo 4 

P1, P2, P3, 
P4, P8  

Protecção das águas, leitos, margens e respectivos 
ecossistemas na perspectiva da sua gestão 
integrada, assim como a valorização ambiental, 
social, económica e cultural da orla estuarina. 

PO Norte 

PBH 

POE 

Eixo 2 

Eixo 4 
P3, P8  

Promover a educação ambiental, divulgação e 
conhecimento dos valores naturais e sócio-
culturais, e sensibilizar para a necessidade da sua 
protecção, especialmente entre os agentes 
económicos e sociais e as populações residentes 
na região 

Assegurar a informação, sensibilização, formação e 
participação da sociedade civil para a conservação 
dos valores naturais em presença e para o 

ENCNB 

POPNLN 

Eixo 1 

Eixo 2 

Eixo 3 

Eixo 5 

P1, P4, P5, 
P7, P10  
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QRE PEIRVLN 

Objectivos e orientações estratégicas  
Planos e 

Programas 
Eixos Projectos 

Projectos 
complementares

* 
desenvolvimento sustentável 

* Identificados no capítulo 3.4 

Identificados os contributos dos eixos estratégicos para a concretização dos objectivos previstos 
no QRE, sintetizam-se no Quadro seguinte os riscos (impactes negativos) e oportunidades 
(impactes positivos) dos vários eixos relativamente aos critérios do FCD Conservação da Natureza 
e Biodiversidade. 

Quadro 5.5 - Síntese das oportunidades e riscos para o FCD Conservação da Natureza e 
Biodiversidade 

Criterios e  
Eixos Estratégicos 

Habitats Naturais, Flora, 
Fauna 

Sensibilização 
ambiental 

 Eixo 1 – Protecção e Defesa da Zona Costeira ++ + 

Eixo 2 – Preservação e requalificação dos 
valores naturais ++ + 

Eixo 3 – Valorização e promoção dos valores 
naturais e culturais ++ 

++ 

Eixo 4 – Requalificação e revitalização de 
Núcleos urbano-maritimos +/- 0 

Eixo 5 – Valorização e inovação nas 
actividades económicas  ++ ++ 

(+) Oportunidades, (-) Riscos, (0) Sem relação 

 

Os eixos estratégicos da proposta do PEIRVLN configuram um conjunto forte de oportunidades ao 
nível da resolução dos problemas actualmente relacionados com a conservação dos valores 
naturais, sobretudo dos valores associados ao sistema dunar, os quais, tal como anteriormente 
mencionado, se apresentam sobre fortes ameaças e nalguns casos se encontram bastante 
degradados.  

Na grande generalidade, estes eixos estratégicos vão assim de encontro aos objectivos do QRE 
constituindo assim uma oportunidade para a manutenção e valorização dos valores existentes no 
conjunto de áreas classificadas existentes na área. 

O QRE estabelece claramente objectivos que se prendem com o enquadramento das actividades 
humanas através de uma gestão racional da orla costeira, dos estuários e dos seus recursos, bem 
como com o desenvolvimento de um conjunto de acções de recuperação, valorização e 
requalificação dos valores naturais associados e que, em muitos casos, se encontram sob forte 
ameaça e fortemente degradados. Neste domínio, destacam-se as acções previstas nos Eixos 1 e 
2, designadamente as que se referem às medidas correctivas de erosão e defesa costeira, à 
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valorização paisagística e ambiental dos estuários e à requalificação/dinamização de áreas 
adjacentes à zona costeira. 

Prevê-se assim uma melhoria substancial da qualidade e área com habitats importantes, uma vez 
que as ameaças relacionadas com a erosão costeira (com a consequente destruição de cordão 
dunar e habitats associados), o pisoteio da vegetação dunar, a expansão de espécies exóticas 
infestantes e a perturbação humana, serão em grande parte minimizadas e em alguns locais até 
eliminadas. Prevê-se assim um incremento dos habitats psamófilos e halófilos, que se traduzirão 
em melhores condições para a salvaguarda das espécies da fauna e flora com maior valor 
conservacionista. 

Uma vez que a maioria das intervenções de protecção, preservação e requalificação ocorre ao 
nível dos ecossistemas dunares, é expectável que ao nível das espécies, as mais beneficiadas 
sejam aquelas cuja conservação depende em grande parte da boa qualidade destes habitats. 
Assim, a este nível, cabe destacar o possível aumento da população de Charadrius alexandrinus 
(espécie com estatuto regional na área do Parque Natural que se reproduz nas areias do cordão 
dunar) e de Jasione maritima var. sabularia (espécie ameaçada do Anexo II da Directiva Habitats) 
que ocorre de forma localizada nos habitats dunares da região. 

No âmbito da poluição como factor de degradação ambiental com potenciais impactes em algumas 
espécies destaca-se o facto de a proposta de PEIRVLN prever no seu Eixo 5 a elaboração de 
“manuais de boas práticas” que permitirão sensibilizar os agricultores para o tipo de prática 
agrícola a desenvolver, podendo desta forma ocorrer uma menor pressão sobre os habitats 
aquáticos e espécies associadas, quer pela redução da poluição quer pela preservação das zonas 
de orla. 

Dada a importância da área do PEIRVLN no contexto da Rede Natura 2000 e pelo diversificado 
conjunto de orientações de gestão preconizadas pelo respectivo Plano Sectorial é de referir que o 
PEIRVLN não impede a concretização da generalidade das orientações preconizadas para cada 
um dos sítios sendo mesmo de referir que em alguns casos se constitui como uma 
oportunidade/complemento no que respeita à implementação de algumas delas. Neste âmbito, 
particular destaque para a valorização das áreas de pinhal, acções de melhoria da qualidade da 
água e controle das espécies exóticas possibilitados sobretudo pelos Eixos 1, 2. A própria 
valorização dos espaços balneares através da criação de infra-estruturas de apoio (acessos 
viários, estacionamento, acessos pedonais, etc..) ao permitir o ordenamento da área indicando 
claramente as áreas de estadia/percurso, indirectamente possibilita a protecção das áreas 
adjacentes detentoras de valores naturais (Eixo 3). 

Destaca-se no entanto no Eixo 4, a necessidade de avaliar os projectos a desenvolver face ao 
potencial efeito negativo sobre a conservação dos habitats ribeirinhos, nomeadamente de bancos 
de vasa e sapais do estuário do Cavado, a requalificação da zona ribeirinha de Esposende. Neste 
caso pretende-se dotar a frente ribeirinha de condições de vivência e usufruto pela população e 
visitantes permitindo uma ligação terra-mar de qualidade. Também na intervenção a realizar nas 
restantes frentes ribeirinhas integradas neste Eixo Estratégico, poderão existir riscos para a 
conservação da natureza que se prendem sobretudo com alguma eventual artificialização das 
margens e realização de dragagens. No entanto, na globalidade das intervenções a realizar sob 
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este eixo, as oportunidades serão maiores que os riscos. Há no entanto que, aquando do 
desenvolvimento/implementação dos projectos/intervenções, haver a devida atenção para estes 
aspectos. 

Assim, a implementação do PEIRVLN contribui, de forma generalizada, para a valorização da 
estrutura ecológica da região (nomeadamente das áreas classificadas em que se dá particular 
destaque ao cordão dunar, REN, DPH) quer através das acções de protecção e recuperação de 
habitats quer através das acções relacionadas com a eliminação das ameaças e das actividades 
incompatíveis com a preservação dos sistemas ecológicos (remoção de lixos, ordenamento do 
estacionamento e da circulação na área, demolição de edifícios). 

A implementação de projectos e acções relacionados com a educação ambiental e informação é 
uma das grandes apostas do PEIRVLN que permite contribuir para o cumprimento de objectivos 
estratégicos assumidos pelo QRE nomeadamente ao nível da ENCNB e do POPNLN. 

Para tal contribuem de forma indirecta os Eixos 1 e 2 ao permitirem a criação de condições 
favoráveis à visitação no terreno (criação passadiços, estacionamentos de apoio) mas sobretudo 
os Eixos 3 e 5.  

A recuperação de um elevado número de moinhos que poderão servir como postos de informação 
e divulgação dos valores naturais, a instalação de um Centro de Interpretação Ambiental do 
Parque Natural do Litoral Norte, a construção de percursos e colocação de painéis informativos 
assim como a elaboração e implementação de um plano de comunicação e divulgação dos valores 
em presença através de edição de material, realização de acções de sensibilização, etc, são 
projectos que contribuem de forma directa para o prossecução daqueles objectivos. 

5.3. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

5.3.1. Objectivos de sustentabilidade, critérios e indicadores 

O FCD Ordenamento do Território e Sustentabilidade Ambiental caracteriza-se pela sua 
transversalidade na medida em que enquadra um conjunto de relações entre diversos temas que 
constituem o sistema territorial, designadamente: o meio físico, a população e as actividades 
económicas. Desta forma, são vários os objectivos de sustentabilidade associados a este FCD, 
para os quais foram estabelecidos os respectivos critérios e indicadores que se apresentam no 
Quadro seguinte. 

Quadro 5.6 - Objectivos, critérios e indicadores para o FCD Ordenamento do Território e 
Sustentabilidade Ambiental 

Ordenamento do Território e Sustentabilidade Ambiental* 
 

Objectivo:  

Avaliar os problemas de ordenamento território e verificar de que forma o plano assegura a compatibilização das 
diferentes actividades numa perspectiva de sustentabilidade ambiental. 

Critério: Usos e actividades incompatíveis com os sistemas ecológicos. 

Avaliar as oportunidades e riscos criados pelo plano relativamente às áreas onde ocorrem usos e actividades 
incompatíveis com os sistemas ecológicos inseridos na Rede Fundamental de Conservação da Natureza 
designadamente as Áreas Protegidas, a Rede Natura 2000, a REN e a RAN. 



 

 

 
   

   

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Litoral Norte – Relatório 
Ambiental  

E17140_F2_AAE_RA_001_l.doc | 57  
  

   

 
 

Ordenamento do Território e Sustentabilidade Ambiental* 
 

Indicadores: Áreas de RAN e de REN, Áreas Protegidas e Rede Natura 2000  

Áreas com usos/actividades incompatíveis com os sistemas ecológicos 

Focos de poluição e projectos para a sua remoção 

Critério: Requalificação de áreas degradadas 

Avaliar as oportunidades e riscos criados pela proposta de Plano Estratégico relativamente à forma como o 
mesmo enquadra a requalificação das áreas degradadas e das frentes marítimas e ribeirinhas, bem como os 
PMOT em vigor e em elaboração. 

Indicadores: Áreas a requalificar (UOPG e AIE)5 

PMOT em vigor e em elaboração 

N.º de demolições previstas 

Critério: Desenvolvimento de actividades económicas e práticas tradicionais. 

Avaliar as oportunidades e riscos criados pela proposta de Plano Estratégico relativamente à forma como o 
mesmo salvaguarda que o desenvolvimento das actividades económicas e práticas tradicionais não pondo em 
causa os valores naturais e culturais em presença. 

Indicadores: Área ocupada por estufas e em masseiras 

Pescadores matriculados 

Evolução do volume e valor das capturas nominais de pescado 

Distribuição das áreas de solo rural (agrícola e florestal), urbano e industrial 

Critério: Sustentabilidade ambiental 

Avaliar a forma como proposta de Plano Estratégico aborda as questões ambientais relevantes para a 
manutenção da integridade física do ambiente e da sustentabilidade ambiental. 

Indicadores: Classificação da qualidade de água superficial para distintas utilizações   

Estado das águas subterrâneas 

População servida por sistemas de drenagem de águas residuais 

População servida por estações de tratamento de águas residuais  

N.º de praias designadas  

Classificação da qualidade da água balnear 

Quantificação do ruído ambiente exterior 

*Na avaliação ambiental que se apresenta de seguida os indicadores relativos aos três primeiros critérios encontram-se agrupados num 

“macro-critério” designado por Problemas de ordenamento do território 

5.3.2. Caracterização da situação actual e evolução prevista na ausência de plano 

Usos e Actividades incompatíveis com os sistemas ecológicos  

O território abrangido pelo Plano encontra-se em parte abrangido pelos sistemas ecológicos 
pertencentes à Rede Fundamental de Conservação da Natureza, desta forma além das áreas 

                                                           
 
5 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão previstas no POOC e Áreas de Intervenção Especifica previstas no POPNLN 
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inseridas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, identificadas no capítulo anterior, 
salientam-se: 

•••• Reserva Agrícola Nacional. 

•••• Reserva Ecológica Nacional. 

De acordo com os estudos relativos à alteração ao POOC Caminha Espinho (INAG, 2007), 
constata-se que desde a aprovação daquele plano até à sua alteração, ou seja no período entre 
1998 e 2007, as áreas de RAN e de REN não sofreram alterações significativas. Por outro lado, foi 
neste período que ocorreu a transposição da Directiva Aves e da Directiva habitats, através do 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, para o direito português tendo posteriormente sido 
designados os sítios e a ZPE acima mencionados. Tendencialmente não se perspectivam 
alterações significativas à delimitação destas áreas que se encontram salvaguardadas pelos 
respectivos regimes legais. 

No que se refere à análise das áreas onde existem usos e actividades incompatíveis com os 
sistemas ecológicos, verificou-se que as mesmas surgem em diversas áreas do território, 
designadamente identificadas no POOC Caminha Espinho como “Áreas Criticas”. As áreas críticas 
encontram-se associadas à destruição dos sistemas naturais e à erosão costeira que acontece por 
acção antrópica ou por acção natural. De seguida são apresentadas as situações, na proximidade 
das praias, que configuram “problemas ao nível do ordenamento do território” e que se traduzem 
na degradação dos sistemas naturais, derivada: 

•••• do pisoteio sobre a duna; 

•••• da destruição do sistema dunar por estacionamento automóvel; 

•••• da ocupação da duna por construções. 

No Quadro seguinte apresentam-se as situações identificadas no POOC. 

Quadro 5.7 – Situações de degradação dos sistemas naturais, na envolvente das praias, identificadas 
no POOC Caminha Espinho 

Praia Causas da degradação 

Sinais de pisoteio no acesso à praia. 
Forte do Cão-Gelfa 

Sistema dunar com evidentes sinais de erosão. Dunas escarpadas. 

Duna apresenta erosão, existência de afloramentos rochosos confere 
estabilidade. 

Degradação da parte final dos passadiços por acção do mar. Ínsua 

Existência de duas moradias em cima da duna, que poderão vir a ser 
ameaçadas pelo mar. 

Redução da área de areal, apesar da protecção natural conferida pelos 
afloramentos rochosos a Sul. Bico/ Arda 

Degradação do sistema dunar em alguns locais. Deposição de entulho. 

Amorosa – Chafé A base das dunas está a ser alvo da acção do mar. Dimensão reduzida do 
areal. 

Existem casas sobre as dunas com enrocamentos de protecção. Amorosa – Chafé 
(Sul) Diversos pontos de passagem sobre a duna. 

Pedra Alta (Castelo As dunas apresentam escarpas de erosão. 
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Praia Causas da degradação 

de Neiva) Em Castelo do Neiva o areal a norte desapareceu e existe uma casa protegida 
por enrocamento. 

São Bartolomeu do 
Mar 

Processo erosivo muito intenso, dimensões do areal não são compatíveis com 
uso balnear. 

As paliçadas não estão a ser respeitadas pelas pessoas, sinais de pisoteio. 
Cepães 

Tem registado emagrecimento do areal, reduzindo a qualidade da praia.  

Ofir As dunas apresentam escarpas de erosão. 

Fonte: INAG, POOC Caminha Espinho (alteração), 2007 

Como situações críticas acrescem às identificadas no POOC Caminha Espinho a Praia de Suave 
Mar e na Praia de Rio de Moinhos sujeitas a processos erosivos que põem em causa a prática 
balnear. 

Se ao nível das praias foram identificadas situações em que existem usos e actividades 
incompatíveis com os sistemas naturais, fora da envolvente das praias foram igualmente 
identificado um conjunto de locais, que se apresentam de seguida e que se caracterizam pela 
existência de ocupações em zonas classificadas na Rede Fundamental da Conservação da 
Natureza ou em zonas de risco, a saber: 

•••• Núcleo da Amorosa. 

•••• Núcleo da Pedra Alta. 

•••• S. Bartolomeu do Mar. 

•••• Núcleo Turístico de Ofir. 

•••• Pedrinhas Cedobém / Apúlia. 

De acordo com as disposições do POOC Caminha Espinho estas áreas deverão ser alvo de um 
conjunto de acções com vista a solucionar as incompatibilidades verificadas. 

No que concerne aos focos de poluição, e de acordo com a informação disponibilizada pelos 
municípios, verificou-se que na área de estudo e envolvente os principais focos de poluição 
consistem na existência de duas unidades de extracção de inertes localizadas em Esposende (nas 
freguesias de S. Bartolomeu do Mar e Rio Tinto) e na ocorrência de descargas para o meio hídrico 
que ocorrem nos três municípios e cuja origem são os esgotos domésticos ou industriais. 

Acrescem a estes as fontes de poluição as relacionadas com a actividade agropecuária, a 
agricultura (com recurso abusivo a nitratos, herbicidas, pesticidas e adubos). 

Tendencialmente, com a conclusão dos sistemas de drenagem previstos prevê-se a minimização 
das descargas para o meio hídrico, sendo que no que concerne à poluição decorrente da 
actividade agrícola a mesma poderá vir a ser reduzida face à crescente divulgação dos códigos de 
boas práticas agrícolas.  

Requalificação de áreas degradadas e de frentes marítimas e ribeirinhas  
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Na área abrangida pela presente AAE existe um conjunto de áreas que carecem de requalificação 
designadamente áreas degradadas e frentes marítimas e ribeirinhas que foram identificadas nos 
vários Instrumentos de Gestão Territorial e que se encontram classificadas como Unidades 
Operativas de Planeamento e Gestão (no POOC Caminha Espinho) ou como Áreas de 
Intervenção Específica (no Plano de Ordenamento do Parque Natural do Litoral Norte) que se 
apresentam de seguida: 

•••• As Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) são definidas no artigo 26.º do 
Regulamento do POOC Caminha Espinho6 e consistem em áreas que “(…)pela sua dimensão, 
localização e especificidade, constituem áreas de planeamento e gestão integrada, a submeter 
a planos específicos, nomeadamente a PMOT (planos de urbanização ou planos de pormenor) 
ou a planos cuja iniciativa da respectiva elaboração compete ao Instituto da Água, I. P. (INAG, 
I. P.), incidindo estes últimos apenas sobre áreas do DPM.” 

•••• As Áreas de Intervenção Específica (AIE) – descritas no regulamento do Plano de 
Ordenamento do Parque Natural do Litoral Norte7, de acordo com o artigo 21.º dividem-se nas 
seguintes tipologias: 

���� Áreas que correspondem, total ou parcialmente, às unidades operativas de planeamento e 
gestão (UOPG) definidas no POOC de Caminha - Espinho; 

���� Áreas que correspondem a locais cujos valores naturais inerentes bem como o grau de 
degradação do ponto de vista da conservação da natureza e da biodiversidade, carecem de 
um conjunto de medidas e acções. 

Acrescem as áreas alvo de PMOT definidas nos Planos Directores Municipais. No Quadro 
seguinte são descritas as principais características das UOPG do POOC e as AIE do POPNLN, 
bem como dos PMOT definidos nos Planos Directores Municipais em vigor. 

Quadro 5.8 – UOPG, AIE e PMOT na área de intervenção do PEIRVLN 

Concelho POOC POPNLN PMOTS 
Vários Planos de Urbanização  

C
am

in
ha

 

 Vários Planos de Pormenor  

PU da Cidade de Viana do 
Castelo 

 

PP 1 PP da Frente Ribeirinha 
e Campo da Agonia 

PP2 PP do Centro Histórico de 
Viana do castelo 

PP3 – PP do Parque da 
Cidade de Viana do castelo 

UOPG n.º 1 — Núcleo urbano 
da praia de Carreço - PMOT  

PPP2 UOPG Proposta - 
Núcleo Urbano da Praia do 
Carreço 

 Várias UOPG 

V
ia

na
 d

o 
C

as
te

lo
 

UOPG n.º 2 — Zona 
Piscatória da Pedra Alta - 
Plano de Intervenções  

UOPG50 – UOPG de Tipo 9 
Zona Piscatório da pedra Alta 
Plano de Intervenção  

                                                           
 
6 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 154/2007, de 2 de Outubro 
7 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 175/2008, de 24 de Novembro 



 

 

 
   

   

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Litoral Norte – Relatório 
Ambiental  

E17140_F2_AAE_RA_001_l.doc | 61  
  

   

 
 

Concelho POOC POPNLN PMOTS 

 
AIE das Depressões 
Húmidas intradunares  

  Vários Planos de Pormenor 

UOPG n.º 3 — Praia de São 
Bartolomeu do Mar - PMOT 

AIE de S. Bartolomeu 
do Mar: PMOT 

UOPG n.º 4 — Núcleo 
turístico de Ofir  - PMOT e 
Análise custo benefício. 
Efectuada a análise custo 
benefício 

AIE do Núcleo Turístico 
de Ofir - PMOT 

AIE do Pinhal de 
Ofir/Restinga 

AIE do Caniçal da 
Apúlia 

AIE da Mata Dunar de 
Pinheiro e Folhosas. 

E
sp

os
en

de
 

 
AIE de 
Pedrinhas/Cedobém  

Fonte: POOC, POPNLN, PDM 

             UOPG já concretizadas ou parcialmente concretizadas 

Da análise efectuada conclui-se que o POOC Caminha Espinho prevê para este troço do Litoral 
quatro UOPG. 

No que se refere às AIE, o POPNLN prevê a existência de oito sendo que duas correspondem às 
UOPG previstas no POOC: Praia de S. Bartolomeu do Mar e Núcleo Turístico de Ofir, cuja 
implementação ainda não se iniciou. As restantes AIE correspondem a acções a desenvolver entre 
várias entidades que se prendem com a preservação de habitats, o fomento da biodiversidade, a 
erradicação de espécies exóticas e a educação ambiental, entre outras. 

Por fim, e no que concerne aos PMOT previstos para os três municípios na área de intervenção 
verifica-se que: 

•••• O PDM de Caminha8 prevê um conjunto de PMOT não estando ainda nenhum em vigor; 

•••• O PDM de Viana de Castelo9 apresenta quatro PMOT em vigor, estando igualmente prevista a 
elaboração de outros PMOT; 

•••• O PDM de Esposende10, embora tenha prevista a elaboração de um conjunto de PMOT, não 
dispõe ainda de nenhum em vigor.  

Os planos acima mencionados, designadamente aqueles que se encontram previstos no POOC e 
POPNLN, prevêem um conjunto de demolições de construções localizadas em áreas cujas 
características não aconselham a sua manutenção: 

                                                           
 
8 Ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 158/95, de 29 de Novembro 
9 Publicado no DR II Série, de 4 de Abril de 2008, através do Aviso n.º 10601/2008 
10 Ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 31/94, de 13 de Maio 
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•••• S. Bartolomeu do Mar (aproximadamente 30 construções); 

•••• Pedrinhas-Cedovém-Apúlia (aproximadamente 200 construções). 

Todavia, deve ser mencionado que estas intervenções já se encontram previstas desde a 
aprovação da primeira versão do POOC Caminha Espinho, não tendo ainda sido totalmente 
concretizadas, o que revela alguma lentidão na sua concretização. No POOC a área de Pedrinhas-
Cedovém não se encontrava prevista em UOPG, sendo apresentado como área a renaturalizar em 
na Planta de Síntese e no Programa de Execução. Todavia, o POPNLN define já para o local uma 
área de intervenção específica que apresenta entre o conjunto de acções propostas a 
renaturalização da frente de mar e o reforço do cordão dunar. 

Desenvolvimento de actividades económicas e práticas tradicionais 

As actividades tradicionais desempenham um importante papel na área de estudo 
designadamente aquelas relacionadas com as práticas agrícolas e com a pesca. Desta forma, 
salienta-se que cerca de 29% da área do PEIRVLN é agrícola sendo de destacar a zona litoral 
Norte do município de Viana do Castelo bem como parte do litoral do município de Esposende 
(Figura 5.2). Embora ambas agrícolas, estas áreas possuem características distintas sendo que no 
litoral de Viana do Castelo o espaço encontra-se classificado como Reserva Agrícola Nacional e 
insere-se no Perímetro do emparcelamento agrícola enquanto que no município de Esposende a 
área agrícola insere-se maioritariamente em RAN. 
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                       Fonte: IGP. Carta Corine land Cover 
Figura 5.2 – Uso do solo em 2006 

Nos espaços agrícolas identificam-se determinados e usos e ocupações que na maioria dos casos 
se associam à própria actividade. Desta forma, no município de Esposende a área agrícola ocupa 
uma área considerável destacando-se: a horticultura, as culturas em estufa, o cultivo de plantas 
forrageiras e as masseiras. Os campos de masseiras são uma estrutura agrícola característica 
desta região e localizam-se a Sul de Apúlia. São constituídas por terreno em areias de duna, 
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rectangular ou quadrado, com cerca de três metros de profundidade e em que o seu fundo se 
aproxima do nível freático. Actualmente verifica-se o abandono deste tipo de actividade através da 
sua substituição por estufas, que induz uma maior intensidade no tipo de exploração, configurando 
um problema ambiental. 

Fotografia 5.1– Vista de uma masseira 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
No que se refere às áreas florestais, verifica-se que estas ocupam cerca de 16% da área do 
PEIRVLN, tendo registado uma ligeira variação positiva entre os anos de 2000 e 2006. “As áreas 
de pinhal (Pinhal de Camarido, Pinhal de Darque, Pinhal da Gelfa, Pinhal da Anha, Pinhal do 
Cabedelo e Pinhal de Ofir) apresentam algumas fragilidades com a vegetação apresentar algum 
estado de degradação. Estas áreas são largamente utilizadas para fins de lazer e algumas 
comportam infra-estruturas de apoio a essas actividades (Pinhal do Camarido e da Gelfa, este 
último degradado).”11 

Quadro 5.9 - Usos do solo em 2000 e 2006 e respectiva variação 
 % da area do PEIRVLN Variação 
 2000 2006 % 

Tecido Urbano 18,77 19,80 5,55 

Áreas portuárias 3,80 3,80 0,00 

Áreas de extracção de inertes 0,20 0,20 0,00 

Equipamentos desportivos, culturais e de 
lazer e 
zonas históricas 0,88 0,88 0,00 

Áreas agrícolas e agro florestais 29,60 29,07 -1,70 

Florestas 16,02 16,02 0,08 

Praias, dunas e areais 13,42 12,94 -3,55 

Sapais 6,07 6,07 0,00 

Desembocaduras fluviais 11,24 11,23 0,00 

Total 100 100  

Fonte: IGP, Carta Corine Land Cover de 2000 e de 2006 

                                                           
 
11 Proposta de PEIRVLN 
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Da análise do Quadro 5.9, verifica-se que entre 2000 e 2006 se registou um aumento da área 
urbana (tecido contínuo e descontínuo) bem como um ligeiro aumento das área florestais. Em 
sentido contrário, regista-se uma diminuição em cerca de 2% das áreas agrícolas e agroflorestais 
e uma diminuição em cerca de 4% das áreas de praia, dunas e areais.  

No que concerne à pesca, verifica-se que nos três concelhos abrangidos existiam, em 2007, cerca 
de 1391 pescadores matriculados (Quadro 5.10) destacando-se que cerca de 71%, ou seja 1001 
pescadores, estão matriculados para pescar nas águas interiores não marítimas. Estes valores 
reflectem uma diminuição relativamente a 2000 sendo que nesse ano estavam matriculados 2001 
pescadores (ou seja verifica-se uma diminuição de cerca de 30% relativamente a 2000, situação 
que segue a tendência da Região Norte).  

A actividade piscatória concentra-se essencialmente nos seguintes portos: Viana do Castelo e 
Esposende bem como no Portinho de Vila Praia de Âncora, em Caminha; no Portinho da Pedra 
Alta (Castelo do Neiva) em Viana do Castelo e no Portinho da Apúlia em Esposende. 

Quadro 5.10 - Pescadores matriculados, embarcações registadas e pesca descarregada segundo os 
Portos em 2000 e 2007 

 2000 2007 
Variação 

(2000 – 2007) 
% da região 

Norte 

 Norte* 
Viana 

do 
Castelo 

Norte* 
Viana 

do 
Castelo 

Norte 
Viana 

do 
Castelo 2000 2007 

Pescadores 
Matriculados em 
31.12 6094 2001 4477 1391 -   27 -   30 32,84 31,07 

 (em águas 
interiores   1001 1001    100,00 

Volume de 
pescado (ton) 26995 2070 31204 1499    16 -   28 7,67 4,80 

Embarcações 
com motor 1701 993 1428 832 -   16 -   16 58,38 58,26 

Embarcações 
sem motor 148 73 102 50 -   31 -   32 49,32 49,02 

* Viana do Castelo inclui as Capitanias e Delegações Marítimas de Caminha, Esposende, Viana do Castelo e Vila Praia de Âncora. 

** Pescadores matriculados em 31 de Dezembro.  

Fonte: INE – Anuário Estatístico, 2000 e 2007 

No domínio da pesca, deve ainda ser mencionada a recente aprovação da candidatura da Valimar 
ComUrb ao Programa Operacional da Pesca 2007-2013 (PROMAR), medida “Desenvolvimento 
Sustentável das Zonas de Pesca” do Eixo 4, para a criação do Grupo de Acção Costeira do Litoral 
Norte (GAC Litoral Norte).  

“Esta candidatura da Valimar ComUrb reúne um conjunto diversificado de entidades 
representativas das estruturas do sector da pesca, do ensino e da investigação, assim como os 
seus municípios associados de Caminha, Esposende e Viana do Castelo, e o Município de Vila 
Nova de Cerveira, que se constituíram numa parceria com vista ao reconhecimento do Grupo de 
Acção Costeira do Litoral Norte.  
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O GAC Litoral Norte ficará responsável pela definição e implementação de uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável dentro da sua área de intervenção com vista a apoiar as 
comunidades dependentes da pesca nas componentes económica, ambiental e social como forma 
de fazer face à diminuição dos recursos, aos baixos rendimentos da actividade, à fraca 
competitividade do sector e ao reduzido valor acrescentado dos seus produtos.  

A zona de intervenção do GAC Litoral Norte abrange as 21 freguesias litorâneas e estuarinas dos 
concelhos de Esposende, Caminha, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira, o que representa 
uma zona de costa com cerca de 60 km e uma zona paralela ao rio Minho com cerca de 15 km, 
perfazendo uma área total de 14.582 ha, que corresponde a cerca de 23% da área total deste 
território. 

No seguimento da aprovação desta candidatura o GAC Litoral Norte vai começar a implementar 
uma série de medidas com o objectivo de reforçar a competitividade das comunidades piscatórias, 
valorizar os produtos, diversificar e reestruturar as actividades económicas e sociais, promover e 
valorizar a qualidade do ambiente costeiro e das comunidades, assim como a aquisição de 
competências e a cooperação entre as populações. 

Entre as acções que serão postas em prática está a dinamização do turismo nas aldeias 
piscatórias (ex. quartos B&B); a instalação de apoios de praia e qualificação e aumento da oferta 
de animação turística nas áreas balneares; a criação de uma rede de comercialização de pescado 
do Litoral Norte nos restaurantes e hotéis da região; a edição de livros e roteiros sobre os 
atractivos do Litoral Norte; a promoção e melhoria das competências profissionais; o incentivo à 
produção de artesanato e à instalação de micro-indústrias relacionadas com a produção de artigos 
ligados ao mar; o lançamento de concursos de ideias para a valorização dos mercados/pontos de 
venda; e a sensibilização das comunidades piscatórias na preservação dos valores ambientais.”12 

Sustentabilidade ambiental 

No que concerne à qualidade da água superficial para diferentes utilizações, foi consultado o 
Relatório do Estado do Ambiente de 2007, bem como os elementos disponíveis no Sistema 
Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH). 

A qualidade das águas superficiais é avaliada segundo a classificação dos cursos de água 
superficiais para usos múltiplos estabelecida pelo Instituto da Água, I.P. (INAG). A partir desta 
classificação é possível aferir informação sobre os usos potencialmente admissíveis em cada uma 
das massas de água classificadas. Desta forma são apresentadas 5 classes: 

•••• A - Excelente: Águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer 
potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade; 

•••• B - Boa: Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo também satisfazer 
potencialmente todas as utilizações; 

•••• C - Razoável: Águas com qualidade “aceitável”, suficiente para irrigação, para usos industriais 
e produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola 
(espécies menos exigentes), mas com reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto 
directo. 

•••• D - Má: Águas com qualidade “medíocre”, apenas potencialmente aptas para irrigação, 
arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma aleatória. 

                                                           
 
12 Site valimar (http://www.valimar.org) 
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•••• E - Muito má: Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos. 

Os dados disponíveis apenas permitem a caracterização tendo por base as seguintes estações de 
medição: 

•••• Na bacia hidrográfica do rio Minho: Foz do Mouro, Monção, Valença e Outeiro. 

•••• Na bacia hidrográfica do rio Lima: Bertiandos, S. João e Pontilhão de Celeiros. 

•••• Na bacia hidrográfica do rio Cávado: Albufeira do Alto Rabagão, Albufeira de Paradela, 
Albufeira de Salamonde, Foz do Rio Homem e Ponte Nova Barcelos. 

Na Figura seguinte apresenta-se para cada bacia hidrográfica, e para o período entre 2000 e 
2007, os resultados em percentagem de estações de acordo com a classificação acima 
mencionada. 

Figura 5.3 - Qualidade das águas superficiais nas bacias hidrográficas dos rios Minho, Lima e Cávado, 
entre 2000 e 2007 
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Fonte: SNIRH 

No que se refere ao Rio Minho, os resultados obtidos, revelam que a classificação tem oscilado 
entre Boa, Razoável e Má. Todavia, constata-se que nos últimos três anos analisados, entre 2005 
e 2007, se verificou uma deterioração da qualidade da água, sendo que, em 2007, cerca de 70% 
das estações apresentam uma classificação de Má. 

Verifica-se que as principais fontes de poluição desta bacia se prendem com a existência de 
Indústria da Madeira e Cortiça (4 unidades), Indústria Têxtil (2 unidades), Indústrias Alimentares – 
Azeite, Fabricação de Artigos de Borracha, Fabricação de Produtos Químicos (estas com uma 
ocorrência). De acordo com o PBH do Minho, destacam-se ainda, como fontes poluidoras desta 
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bacia, a poluição tópica associada às fontes domésticas e agro-pecuárias e a poluição difusa 
associada ao regadio, agricultura, floresta e pastagem. 

No que se refere à bacia do Rio Lima verifica-se que a qualidade da água foi Razoável em 2000, 
Razoável e Muito Má em 2001, Boa e Razoável nos anos de 2002 a 2004. Nos anos mais 
recentes denota-se a manutenção de uma percentagem de cerca de 33% das estações com 
qualidade Má, mas ao mesmo tempo uma melhoria da qualidade da água em cerca de 34% das 
estações cuja classificação em 2007 é de Boa. 

Verifica-se que as principais fontes de poluição desta bacia se prendem com a existência de 
Indústria da Madeira e Cortiça (4 unidades), Indústria Couro (2 unidades), Industrias Alimentares – 
Azeite (2 unidades), Indústria Têxtil, Indústrias Alimentares e Indústria de Pasta e Papel (estas 
com uma ocorrência). De acordo com o diagnóstico apresentado na proposta de Plano Estratégico 
destacam-se ainda como fontes poluidoras as “(…) situações pontuais de poluição difusa 
associadas à actividade agrícola e agropecuária, de poluição tópica associada a algumas 
carências de infra-estruturas de drenagem e tratamento de efluentes de origem doméstica (a 
distribuição de pequenos povoamentos ao longo do curso do rio dificulta a implementação das 
redes, identificando-se situações pontuais de maior pressão urbanística na foz do Lima, Viana do 
Castelo, Ponte de Lima e Ponte da Barca) e de poluição industrial (fábrica de celulose, estaleiros 
de Viana do Castelo e unidade de produção de leite)”. 

Por fim, e no que concerne à bacia do rio Cávado verifica-se que a qualidade da água nos anos de 
2000 e 2001 apresenta valores que a classificam como Boa, havendo no período intermédio 
designadamente em 2005 e 2006, classificações de Muito Má, mas no ano mais recente a 
qualidade volta ser considerada como Boa e Razoável. 

As fontes de poluição desta bacia estão associadas essencialmente às fontes de origem urbana 
(fossas sépticas, ETAR e descargas directas) pelo que se verifica uma deterioração da qualidade 
da água à medida que se caminha para a foz. Destaca-se ainda nesta bacia e ao nível das fontes 
de poluição, a existência de um muito maior número de unidades industriais potencialmente 
poluentes: Indústria Têxtil (30 unidades), Indústria da Madeira e Cortiça (10 unidades), Indústria do 
Couro (4 unidades), Indústrias Alimentares – Azeite, Fabricação de produtos não metálicos, 
Indústria de Pasta e Papel e Fabricação de Produtos Químicos, todas com uma unidade. Deve no 
entanto ser mencionado, que as estações de medição consideradas para esta bacia se localizam 
em áreas de montante da área do PEIRVLN, pelo que os valores poderão ser diferentes daqueles 
que se registam na zona estuarina.  

Em resumo, no que se refere à qualidade da água “pode-se afirmar que esta varia entre Boa 
(Classe B) e Razoável (Classe C), apesar de ainda serem visíveis diversos focos de poluição que 
contribuem para a degradação da qualidade destes cursos de água. Os parâmetros responsáveis 
pelas classificações obtidas são, em regra, os parâmetros microbiológicos e a matéria orgânica, o 
que reflecte ainda alguns problemas na eficiência de tratamento, tanto de águas residuais urbanas 
como de explorações agro-pecuárias. Crê-se que estas situações estejam em fase de resolução 
por via de elevados investimentos efectuados quer pelas entidades públicas responsáveis pela 
drenagem e tratamento de águas residuais nestes concelhos, nomeadamente, a empresa Águas 
do Minho e Lima, S.A. (integra Caminha, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponte da Barca e 
Arcos de Valdevez) e a empresa municipal criada em 2005 em Esposende –“Esposende 
Ambiente, EM”, quer pelos próprios Municípios”13. 

                                                           
 
13 Proposta de Plano Estratégico 
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Para a caracterização das águas subterrâneas recorreu-se aos dados constantes no SNIRH. Foi 
efectuado o levantamento dos pontos de água existentes nos três concelhos em análise, bem 
como dos resultados no que se refere à qualidade da água cuja classificação decorre do Anexo I 
do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto, relativos ao ano de 2008 e que se apresentam no 
Quadro seguinte. 

Quadro 5.11 – Pontos de água por concelho e qualidade da água  
Inventário Local Freguesia Tipo Classificação*  
27/N1 Afife Freixieiro de soutelo Mina - 

27/N2 Lanheses Lanheses Mina - 

40/1 Além do rio Areosa Poço >A3 

40/N1 Areosa Areosa Poço - 

40/N2 Veiga danha Anha Furo Vertical- 

40/N3 Veiga danha Anha 
Furo 
Vertical >A3 

40/N4 Presa Perre Mina - 

68/1 Apúlia Apúlia Poço A1 

68/2 Adabarca Apúlia Poço >A3 

68/2A Adabarca Apúlia Poço A1 

68/3 Apúlia Apúlia Poço - 

68/4 Agra de apúlia Apúlia Poço >A3 

68/5 Fonte boa Fonte boa Poço >A3 

68/6 Apúlia Apúlia Poço A1 

68/7 Quinta grande Apúlia Poço - 

68/8 Apúlia Apúlia Poço - 

68/9 Agra pequena Apúlia Poço A1 

* Anexo I do DL 236/98 de 1 de Agosto 

Fonte: INAG. SNIRH 

Tal como se pode verificar, alguns dos pontos de água não foram alvo de monitorização, todavia, 
constata-se que nos pontos de água para os quais existem elementos de monitorização, a água é 
classificada genericamente como A1, sendo no entanto de realçar a existência de 3 pontos 
localizados na Apúlia que revelam uma qualidade da água superior a A3.  

Neste ponto deve ainda ser mencionada a Zona Vulnerável n.º 1 Esposende Vila do Conde, onde 
as práticas agrícolas devem ser desenvolvidas tendo em conta esta classificação e de acordo com 
o Programa de Acção, publicado através da Portaria n.º 83/2010, de 10 de Fevereiro. 

A qualidade da água encontra-se intimamente relacionada como os sistemas de drenagem e de 
saneamento básico. No Quadro seguinte apresenta-se a percentagem de população servida por 
sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais e população servida por Estações de 
Tratamento de Águas Residuais. 



70 | E17140_F2_AAE_RA_001_l.doc 
  

   

 
 

Quadro 5.12 – Percentagem de população servida por sistemas de drenagem de águas residuais e por 
ETAR em 2005 e em 2006 

Concelho Ano 
População 
servida por 
SDAR (%)  

População servida 
por ETAR (%)  

2005 60 60 Caminha 

2006 63 65 

2005 62 59 Viana do Castelo 

2006 65 64 

2005 71 71 Esposende 

2006 75 75 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos 

Como se pode verificar, entre 2005 e 2006, verificou-se um aumento, quer da percentagem de 
população servida por sistemas de drenagem de águas residuais quer da percentagem de 
população servida por ETAR. 

Tal como anteriormente mencionado, prevê-se que a actual situação venha a melhorar, na medida 
em que existe um conjunto de projectos a desenvolver pelas Águas do Minho-Lima e, no caso do 
concelho de Esposende, pela empresa Águas do Ave, ao nível do reforço do sistema de 
saneamento básico existente, com impactos significativos: construção de um conjunto significativo 
de interceptores/emissários; bem como o reforço e/ou remodelação das principais ETAR da área 
de intervenção. 

Intimamente relacionada com a existência de infra-estruturas de abastecimento e saneamento 
encontra-se a qualidade da água das praias, desta forma foi analisada a qualidade das águas das 
praias para o período 2000 a 2008. 

As águas balneares são classificadas de acordo com os valores imperativos e guia estabelecidos 
na Directiva 76/160/CEE do Conselho, de 8 de Dezembro, que correspondem aos valores-limite 
(valor máximo admissível e valor máximo recomendado) fixados na legislação portuguesa 
(Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto). As autoridades portuguesas classificam as águas 
balneares em três categorias: 

•••• Boa - qualidade da água balnear conforme com os valores máximos recomendados (VMR) 
para os parâmetros coliformes totais e coliformes fecais e com os valores imperativos para os 
parâmetros físico-químicos, óleos minerais, substâncias tensioactivas e fenóis - C (G) 
(conforme com o valor guia); 

•••• Aceitável - qualidade da água balnear conforme com os valores máximos admissíveis (VMA) 
para os parâmetros coliformes totais, coliformes fecais, óleos minerais, substâncias 
tensioactivas e fenóis - C (I) (conforme com o valor imperativo); 

•••• Má - qualidade da água balnear não conforme com os valores máximos admissíveis para os 
parâmetros coliformes totais, coliformes fecais, óleos minerais, substâncias tensioactivas ou 
fenóis; 

•••• NC (não conforme). 

Na área em estudo não se identificaram praias fluviais designadas, pelo que no Quadro seguinte 
apresentam-se os resultados obtidos para as praias marítimas inseridas na área de intervenção. 

Quadro 5.13 – Zonas designadas e qualidade da água balnear entre 2000 e 2008 
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Anos 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008 

Concelho Caminha 

N.º de praias  

designadas 4 4 4 4 4 4 4 

Caminha  Boa Boa Boa Boa Boa Boa Boa 

Forte do Cão Boa Boa Boa Boa Boa Boa Boa 

Moledo Boa Boa Boa Boa Boa Boa Boa 

V. Praia de Ancora Aceitável Aceitável Aceitável Aceitável Má Boa Boa 

Concelho de Esposende 

Nº de praias  

designadas 7 7 7 7 7 7 9 

Antas  Má Boa Aceitável Boa Boa Boa Aceitável 

Apúlia Boa Aceitável Boa Boa Boa Boa Boa 

FAO-OFIR Boa Má Boa Boa Boa Boa Aceitável 

Marinhas-Cepaes Boa Boa Boa Aceitável Boa Boa Boa 

S. Bartolomeu do 
Mar Aceitável Aceitável Boa Aceitável Aceitável Boa Aceitável 

Belinho Boa Boa Boa Boa Boa Boa Aceitável 

Suave Mar Má Aceitável Boa Boa Boa Boa Aceitável 

Rio de Moinhos N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Aceitável 

Ramalha N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Boa 

Concelho de Viana do Castelo 

Nº de praias  

designadas 8 8 9 9 9 9 9 

Afife Boa Boa Boa Boa Boa Boa Boa 

Amorosa Boa Boa Boa Boa Boa Boa Boa 

Cabedelo Boa Boa Aceitável Boa Boa Boa Boa 

Carreco Boa Boa Boa Boa Boa Boa Boa 

Castelo de Neiva Boa Boa Boa Boa Boa Boa Boa 

Norte  Boa Boa Boa Aceitável Aceitável Boa Boa 

Arda Boa Boa Boa Boa Boa Boa Boa 

Paco Boa Boa Boa Boa Boa Boa Boa 

Insua N.A. N.A. Boa Boa Boa Boa Boa 

Fonte: INAG, SNIRH 

Da análise do Quadro constata-se que o número de praias designadas tem vindo a aumentar, 
tendo passado de 20 em 2007 para 22 em 2008, sendo que a qualidade vai variando entre Boa e 
Aceitável.  
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Desta forma, pode afirmar-se que tendencialmente tem ocorrido uma melhoria da qualidade da 
água balnear, na medida em que nos últimos 2 anos não foi identificada nenhuma praia com 
qualidade Má. 

Ainda como elemento para a caracterização da sustentabilidade ambiental foi considerado o ruído. 
Desta forma, foi consultado o REA de 2007 que apresenta para 2006 o resultado de um estudo 
que apresenta a percentagem de população exposta ao ruído. Este estudo foi desenvolvido 
através sobreposição das classes acústicas, resultantes dos mapas de ruído elaborados até 2006, 
com a informação da população residente em cada subsecção estatística do concelho. 

Quadro 5.14 – Percentagem de população exposta ao ruído 
% de população exposta ao ruído  Concelho 

 
População 
residente <35 35-

40 
40-
45 

45-
50 

50-
55 

55-
60 

60-
65 

65-
70 

70-
75 

>75 Período 

17.069 48 19 15 7 5 4 2 0 Diurno 
Caminha 

 48 19 15 7 5 4 2 0 Nocturno 

V. Castelo - - - - - - - - - - -  

33.325 35 28 19 8 4 3 1 0 Diurno 
Esposende 

 0 28 29 22 11 5 3 1 Nocturno 

Fonte: APA, REA, 2007 

Tendo em conta os valores de referência: 

•••• Período diurno > 65dB (A), 

•••• Período nocturno > 55 dB (A), 

Verifica-se que genericamente a percentagem de população exposta ao ruído nos dois concelhos 
para os quais foram apresentados dados pelo REA, revela-se bastante pequena. 

Para uma análise mais detalhada recorreu-se aos mapas de ruído dos três concelhos em análise, 
cujos resultados se descrevem de seguida. 

Caminha 

De acordo com o Relatório Final do Mapa de Ruído do concelho de Caminha14 “A principal fonte 
de ruído em termos de extensão da área sob a sua influência sonora é a E.N.13. 

Para a E.N. 13, verifica-se que a faixa de ruído LAeq,LT dia > 65 dB(A) ascende aos 40 m para 
cada lado da estrada no período diurno. No período nocturno a faixa de ruído LAeq,LT noite > 55 
dB(A), atinge os 75 m de cada lado da via, sendo a sua largura bastante variável devido à 
altimetria do terreno e à existência ou não de obstáculos”. 

                                                           
 
14 dBLab, Mapa de Ruído do Concelho de caminha, Dezembro de 2004 
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Viana do Castelo 

De acordo com o Mapa de Ruído de Viana do Castelo15, “As principais fontes de ruído em termos 
de extensão da área sob a sua influência sonora são as vias estruturantes: A28, A27 e N13. 

Para a A28, verifica-se que a faixa de ruído Lden > 65 dB(A) é superior a 70 m para cada lado da 
estrada. Para o descritor Ln a faixa de ruído para valores > 55 dB(A), atinge os 110 m de cada 
lado da via, sendo a sua largura bastante variável devido ao relevo do terreno envolvente e à 
existência ou não de barreiras acústicas e/ou obstáculos. 

Relativamente à A27, dado o fluxo de tráfego ser menor do que a anterior, verifica-se que a faixa 
de ruído Lden > 65 dB(A) é superior a 60 m para cada lado da estrada. No período nocturno a 
faixa de ruído para o descritor Ln > 55 dB(A), atinge os 80 m de cada lado da via, sendo a sua 
largura bastante variável devido ao relevo do terreno envolvente e à existência ou não de barreiras 
acústicas e/ou obstáculos. 

Na N13, a faixa de ruído Lden > 65 dB(A) é superior a 30 m para cada lado da estrada. 

Para o descritor Ln a faixa de ruído para valores > 55 dB(A), atinge os 75 m de cada lado da via, 
sendo a sua largura bastante variável devido essencialmente à existência de edifícios.” 

Esposende 

De acordo com o Mapa de Ruído de Esposende16, “A principal fonte de ruído em termos de 
extensão da área sob a sua influência sonora é a via rodoviária IC1, uma vez que a faixa do 
indicador de ruído Lden > 65 dB(A) ascende aos 150 m para cada lado da via. No indicador Ln a 
faixa de ruído > 55 dB(A), chega a atingir os 275 m de cada lado, sendo a sua largura bastante 
variável devido à altimetria do terreno e ao efeito dos obstáculos. 

Seguidamente tem-se o IC14, a EN 103-1 e a EN 13, cujas faixas de ruído do indicador Lden > 65 
dB(A), atingem entre 50 a 120 m. No indicador Ln a faixa de ruído > 55 dB(A) ascende entre 50 a 
200 m, no caso do IC 14.” 

Da análise dos mapas de ruído para os três municípios verifica-se que as principais fontes de 
ruído são as vias de comunicação designadamente as A28, A27, N13, IC1 e IC14 representadas 
na Figura 5.4. 

 

 

 

 

                                                           
 
15 Câmara Municipal de Viana do castelo, Mapa de Ruído do Território Municipal de Viana do Castelo, Novembro de 2008 
16 dBLab- mapa de Ruído do Concelho de Esposende, Janeiro de 2008 
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Figura 5.4 – Principais fontes de Ruído 

 

                                Fonte: mapas de ruído dos três municípios 

Os mapas de ruído constituem ferramentas de análise e planeamento que permitem integrar a 
prevenção e controlo de ruído nos instrumentos de gestão do territorial. O Regulamento Geral do 
Ruído definiu os Planos Municipais de Redução de Ruído, que deverão ser concebidos e 
aplicados quando os limites sonoros impostos para zonas sensíveis e para zonas mistas forem 
ultrapassados. De seguida transcreve-se o Artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 – Planos 
Municipais de Redução de Ruído: 

“1 – As zonas sensíveis ou mistas com ocupação expostas a ruído ambiente exterior que exceda 
os valores limite fixados no artigo 11.º devem ser objecto de planos municipais de redução de 
ruído, cuja elaboração é da responsabilidade das câmaras municipais.2 – Os planos municipais de 
redução de ruído devem ser executados num prazo máximo de dois anos contados a partir da 
data de entrada em vigor do presente Regulamento, podendo contemplar o faseamento de 
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medidas, considerando prioritárias as referentes a zonas sensíveis ou mistas expostas a ruído 
ambiente exterior que exceda em mais de 5 dB(A) os valores limite fixados no artigo 11.º 

3 – Os planos municipais de redução do ruído vinculam as entidades públicas e os particulares, 
sendo aprovados pela assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal.” 

Face ao exposto, considera-se que tendencialmente os valores de ruído serão minimizados 
através da implementação dos Planos Municipais de Redução de Ruído. 

5.3.3. Efeitos decorrentes da implementação do plano (oportunidades e riscos) 

No Quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos principais objectivos e orientações estratégicas 
constantes nos vários documentos que consubstanciam o QRE que estão relacionados com os 
objectivos de sustentabilidade definidos para o presente FCD. 

Quadro 5.15 – Relação entre o QRE e as propostas do PEIRVLN para o FCD Ordenamento do Território 
e Sustentabilidade Ambiental 

QRE PEIRVLN 

Objectivos e orientações estratégicas  
Planos e 

Programas 
Eixos Projectos 

Projectos 
complementares 

Problemas actuais de ordenamento do 
território    

 

Assumir o carácter estratégico da a cooperação 
transfronteiriça e desenvolver a cooperação 
internacional. 

PNPOT  

ENGIZC 
- - - 

Planear e ordenar as actividades em meio 
marinho bem como os novos usos do mar, 
assegurar o desenvolvimento sustentado das 
zonas costeiras mais dependentes da pesca e 
orientar o desenvolvimento de actividades 
específicas da orla costeira. 

ENM 

POEM 

PO Norte 

PENP/POOC 

Eixo 2 

Eixo 3 

Eixo 5 

P2,  P6, P9 A, F 

Enquadrar as actividades humanas (em 
particular as específicas da orla costeira) 
através de uma gestão racional dos recursos 
naturais, incluindo o ordenamento agrícola, 
agro-pecuário e florestal, bem como as 
actividades de recreio, culturais e turismo, com 
vista a promover simultaneamente o 
desenvolvimento socioeconómico e o bem-estar 
das populações de forma sustentada, 
compatibilizando estratégias e regras dos 
diversos instrumentos de gestão territorial. 

POPNLN 

POOC 

PSRN2000 

Eixo 2 

Eixo 3 

Eixo 5 

P4, P6, P9 
B, F, G, I 

 

Consolidar a actividade florestal através da 
implementação e incrementação das funções de 
protecção, de recreio, enquadramento e estática 
da paisagem e de produção. 

Nas manchas de pinhal sobre duna, orientar  
para a regeneração natural e para a 
recuperação da vegetação dos estratos 
herbáceo e arbustivo. 

PROF 

PSRN2000 
Eixo 2 P4  

Promover a recuperação do cordão dunar, PSRN2001 Eixo 1 P1, P2  
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QRE PEIRVLN 

Objectivos e orientações estratégicas  
Planos e 

Programas 
Eixos Projectos 

Projectos 
complementares 

condicionando a expansão urbano-turística e a 
implantação de infra-estruturas, ordenando as 
actividades de recreio e lazer e a acessibilidade 
às praias. 

POOC 

PROT 

Requalificar as frentes ribeirinhas, valorizar e 
preservação de zonas fluviais, valorizar os 
espaços degradados, ordenar e valorizar os 
núcleos de pesca artesanal em terrenos 
dominiais e de pontos de atracagem de 
embarcações, ordenar e balizar a navegação, 
apoiar as actividades compatíveis com a 
sensibilidade dos ecossistemas costeiros e 
lagunares 

Promover acções de requalificação da orla 
costeira, relacionadas com condições de 
segurança e de dinâmica do litoral, com 
programas de relocalização de infra-estruturas e 
outros equipamentos, bem como consagrar a 
possibilidade de relocalização ao longo do 
tempo de aglomerados edificados, edificações e 
infra-estruturas ameaçadas. 

PO Norte 

POOC 

PROT 

Eixo 1 

Eixo 2 

Eixo 4 

P1, P2, P3, P4, 
P8 D, F 

Desenvolver de soluções de gestão adequadas 
para os portos secundários, assim como de 
soluções adequadas e que maximizem o 
aproveitamento dos portos e infra-estruturas de 
apoio à pesca e à navegação de recreio e 
desporto. 

OESMP Eixo 2 P2 A, F, I 

Valorizar a dimensão marítima na componente 
portuária (comercial e recreio), indústria naval, 
pesca e aquicultura e consequente potenciação 
do porto de Viana do Castelo. 

PROT 

PNPOT 
Eixo 5 - A 

Sustentabilidade ambiental     

Garantir a universalidade da continuidade e da 
qualidade do serviço de abastecimento de água 
e de saneamento de águas residuais. Bem 
como a melhoria e a recuperação da qualidade 
da água dos recursos hídricos. superficiais e 
subterrâneos no cumprimento da legislação 
nacional e comunitária 

Desenvolvimento de soluções e modelos de 
gestão e controlo das descargas de águas 
residuais nos meios hídricos receptores 

PEASAAR 

QREN 

PO Norte 

ENDS / PNA 

ENEAPAI 

PBH 

PEAASAR II 

Eixo 1 - C, D 

Valorização e qualificação ambiental através da 
valorização e gestão de áreas ambientalmente 
críticas, da optimização da recolha selectiva e 
da triagem, da gestão da orla costeira e dos 
recursos marinhos, da prevenção de riscos 
naturais, tecnológicos e sanitários), da 
valorização e qualificação das praias 
consideradas estratégicas por motivos 
ambientais ou turísticos e do desenvolvimento 
de acções com vista a reduzir, reutilizar, 
reciclar, separar na origem, minimizar a 
deposição em aterro. 

PO Norte 

PROT 

POOC 

PERSU 

Eixo 1 

Eixo 3 

 

- C, D 
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QRE PEIRVLN 

Objectivos e orientações estratégicas  
Planos e 

Programas 
Eixos Projectos 

Projectos 
complementares 

Concretizar abordagens supramunicipais, 
assentes em Planos Integrados de médio prazo 
bem como programas e acções de valorização 
ambiental da zona costeira. 

PO Norte 

PROT 
Todos Todos  

Promover uma crescente sensibilização para a 
vulnerabilidade das frentes urbanas litorais, 
traduzidas em intervenções de requalificação 
urbana, assim como em regras de ordenamento 
da zona costeira. 

PROT / 
ENGIZC Eixo 5 P10  

* Identificados no capítulo 3.4 

Identificados os contributos dos eixos estratégicos para a concretização objectivos previstas no 
QRE, sintetizam-se no Quadro seguinte os riscos (impactes negativos) e oportunidades (impactes 
positivos) dos vários eixos relativamente aos critérios do FCD Ordenamento do Território e 
Sustentabilidade Ambiental. 

 

Quadro 5.16 Síntese das oportunidades e riscos para o FCD Ordenamento do Território e 
Sustentabilidade Ambiental 

 Problemas Actuais de Ordenamento do Território 

Critérios e  
Eixos Estratégicos 

Usos e activ. 
Incomp .c\  os 
sist.ecológicos 

Requalificação 
de ares 

degradadas 

Desenv. de 
actividades 

económicas e 
praticas 

tradicionais 
Sustentab. 
ambiental 

 Eixo 1 - 

Defesa Costeira 
0 + + + 

Eixo 2 - Recursos 
naturais + ++ -/+ +/- 

Eixo 3 - Valores 
naturais e culturais +/- 0 + + 

Eixo 4 - Núcleos 
urbano-maritimos + +/+ 0 0 

Eixo 5 – Actividades 

Econ. e Inovação 
+ 0 +/- + 

(+) Oportunidades, (-) Riscos, (0) Sem relação 

Problemas actuais de ordenamento do território 

Os eixos estratégicos da proposta de PEIRVLN configuram um conjunto de oportunidades ao nível 
da resolução dos problemas actuais de ordenamento do território na medida em que as acções 
preconizadas visam a requalificação e valorização do Litoral Norte, indo de encontro aos 
objectivos do QRE. 
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O QRE estabelece claramente objectivos se prendem com o enquadramento das actividades 
humanas através de uma gestão racional dos recursos, bem como com o desenvolvimento de um 
conjunto de acções de recuperação, valorização e requalificação. Neste domínio, destacam-se as 
acções previstas no Eixo 2, designadamente as que se referem ao reordenamento e qualificação 
de frentes ribeirinhas. 

A proposta de PEIRVLN constitui uma oportunidade no sentido da eliminação das disfunções 
ambientais, prevendo no âmbito do Eixo 2 - Preservação e requalificação dos valores naturais, 
acções cujo objectivo consiste na “valorização ambiental e paisagística de áreas naturais 
degradadas (passivos ambientais)”. No âmbito das fontes de poluição deve ainda ser mencionado 
o facto de a proposta de Plano Estratégico prever no seu Eixo 5 a elaboração de “manuais de 
boas” práticas que permitirão sensibilizar os agricultores para o tipo de prática agrícola a 
desenvolver. 

No que concerne às áreas inseridas na Rede Fundamental de Conservação da Natureza, 
constata-se que a Proposta de Plano Estratégico constitui uma oportunidade para a sua 
manutenção e valorização designadamente pelo facto de prever, no Eixo 2, um conjunto de 
acções com vista à valorização paisagística e ambiental de pequenos estuários bem como por 
apresentar um conjunto de acções cujo objectivo consiste na requalificação e dinamização das 
áreas adjacentes à zona costeira, salientando-se ainda as acções complementares como é o caso 
da valorização e promoção dos valores naturais e singulares do Litoral Norte, sendo que estas 
acções enquadram-se no QRE designadamente nos planos e programas identificados no Quadro 
5.15. 

Deve ainda ser mencionado o contributo das acções previstas no Eixo 5 designadamente no que 
se refere à criação e divulgação de manuais de boas práticas no sentido de divulgar e sensibilizar 
para as boas práticas o que constitui uma oportunidade para a resolução dos problemas 
associados às práticas agrícolas mencionadas no capitulo anterior em parte responsáveis pela 
degradação da qualidade da água. 

A requalificação de frentes ribeirinhas bem como a valorização dos espaços degradados, 
objectivos estabelecidos no QRE, vêm uma oportunidade de concretização através da Proposta de 
Plano Estratégico consubstanciada pelo Eixo 2, que prevê um conjunto de acções cujo objectivo 
consiste em reordenar e valorizar as frentes marítimas através de um conjunto de intervenções de 
ordenamento e qualificação, destacando-se a concretização das Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestão previstas no POOC Caminha Espinho bem como das Áreas de Intervenção 
Específica previstas no Plano de Ordenamento do Parque Natural do Litoral Norte. Deve ser no 
entanto mencionado que a proposta de PEIRVLN identifica a necessidade de levar a cabo duas 
UOPG, a sujeitar a PMOT, previstas no POOC. Tendo em conta que parte das acções previstas 
para estas UOPG foram desde já implementadas, a elaboração de PMOT deverá ser retirada da 
Proposta Final de Plano Estratégico. 

No que concerne à requalificação dos núcleos piscatórios constata-se que a proposta de PEIRVLN 
integra esta acção no grupo dos projectos complementares não integrando nas acções 
identificadas e quantificadas financeiramente. Todavia as acções previstas no PEIRVLN, como é o 
caso do desenvolvimento dos IGT, a requalificação dos núcleos piscatórios e a valorização e 
requalificação das infra-estruturas de pesca, permitirão ordenar e melhorar as condições de 
segurança associadas à pesca. 

O desenvolvimento das actividades económicas tradicionais ligadas à zona costeira encontra-se 
claramente expresso nos documentos do QRE que preconizam o seu enquadramento através de 
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uma gestão racional dos recursos. Este desenvolvimento encontra-se igualmente expresso nas 
propostas do PEIRVLN, pelo que o mesmo constitui genericamente uma oportunidade para a sua 
concretização. As acções que irão contribuir para este objectivo encontram-se expressas no Eixo 5 
que prevê o desenvolvimento de um conjunto de actividades relacionadas com estudos e planos 
de intervenção e de acção, cujo objectivo último consiste na criação de condições para a 
preservação das tradições e manutenção das actividades económicas de base tradicional ligadas 
ao sector primário. Persiste, todavia, um risco que se prende com a implementação das acções a 
desenvolver, ou seja, tendo em conta, que apenas se prevêem estudos haverá que salvaguardar 
que os mesmos irão ter consequências práticas no sentido de serem atingidos os objectivos para 
os quais os mesmos serão realizados.  

No domínio das ocupações do território, designadamente as estufas e as masseiras o plano 
poderá contribuir e portanto constituir uma oportunidade para o seu desenvolvimento prevendo as 
acções mencionadas no parágrafo anterior, mas persiste o risco já mencionado de as mesmas não 
virem a ser implementadas. 

Tal como já mencionado na descrição da situação actual, a área em estudo caracteriza-se pela 
existência de um conjunto de actividades tradicionais, designadamente a agricultura e a pesca. No 
caso da pesca, os objectivos do QRE prevêem a valorização bem como a maximização do 
aproveitamento dos portos e portinhos. Da análise efectuada resultou que o número de 
pescadores matriculados tem vindo a diminuir bem como o volume de pescado. As orientações do 
QRE apontam para a necessidade de assegurar o desenvolvimento sustentado das zonas 
costeiras mais dependentes da pesca bem como para a maximização o aproveitamento dos portos 
e das infra-estruturas de apoio à pesca. Nesse sentido, o plano estratégico constituirá uma 
oportunidade, designadamente através do Eixo 5 e das respectivas medidas associadas de 
desenvolvimento sustentável da pesca, acrescendo ainda as acções e projectos complementares 
que se prendem com a requalificação dos núcleos piscatórios, a potenciação do porto de Viana do 
Castelo. 

Por fim, verifica-se que a proposta de PEIRVLN, não enquadra as relações transfronteiriças 
situação que se considera dever ser melhor equacionada e explorada no âmbito do PEIRVLN.  

Sustentabilidade ambiental 

No que se refere à classificação da qualidade da água, o QRE, designadamente o PNA, define 
como objectivos específicos a melhoria e a recuperação da qualidade da água dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos no cumprimento da legislação nacional e comunitária. Desta 
forma, e verificando que principalmente na bacia do Minho a qualidade da água para distintas 
utilizações tem demonstrado variações, considera-se que as propostas complementares da 
proposta do Plano Estratégico constituem uma oportunidade para a concretização destes 
objectivos. A implementação destas propostas complementares deve ser devidamente 
monitorizada na medida, em que tal como já referido em situações anteriores importa assegurar a 
concretização, essencial para a realização dos objectivos do presente FCD. 

No que concerne às redes de abastecimento e de saneamento verifica-se que os objectivos do 
QRE apontam para o aumento das taxas de cobertura e da qualidade dos sistemas de 
abastecimento bem como para o aumento das taxas de atendimento das redes de drenagem e de 



80 | E17140_F2_AAE_RA_001_l.doc 
  

   

 
 

saneamento, cuja meta nacional é de uma taxa de cobertura de 95% ao nível dos sistemas de 
abastecimento até 2013 e de 90% ao nível dos sistemas de drenagem. Verifica-se que a proposta 
de PEIRVLN não apresenta medidas com vista a atingir esses resultados embora os projectos de 
realização de obras de fecho dos sistemas de abastecimento e de saneamento em alta e em baixa 
seja mencionada nos projectos complementares a desenvolver. Desta forma considera-se 
fundamental o acompanhamento da execução dos projectos complementares, sendo necessário 
que o presente plano defina medidas com vista a garantir que estes objectivos são cumpridos.  

No processo de requalificação e valorização de qualquer zona litoral e tendo em conta os 
objectivos do QRE no que se refere a praias, é fundamental garantir que a totalidade das praias se 
encontram designadas como praias de banhos ou seja que atendem às águas balneares 
identificadas no âmbito da Directiva n.º 76/160/CEE, uma vez que são essas que apresentam as 
características adequadas para a prática balnear. Neste domínio, o Eixo 3 da proposta de 
PEIRVLN, apresenta um conjunto de acções que têm como objectivos a criação de infra-estuturas 
de apoio balnear o que juntamente com a melhoria da qualidade da água contribuem para os 
objectivos do QRE, designadamente do POOC que menciona a necessidade de valorizar e 
qualificar as praias.  

Por fim, a sustentabilidade ambiental foi ainda avaliada na presente AAE tendo em conta os níveis 
de ruído a que a população se encontra exposta, tendo-se concluído que as principais fontes de 
ruído consistem nas principais vias de comunicação, logo não foram identificados riscos e 
oportunidades da proposta de PEIRVLN face a este indicador. 

5.4. RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS 

5.4.1. Objectivos de sustentabilidade, critérios e indicadores 

O FCD Riscos Naturais e Tecnológicos pretende avaliar em que medida o plano equaciona 
medidas com vista à prevenção e minimização dos riscos naturais e tecnológicos. Desta forma, 
são vários os objectivos de sustentabilidade associados a este FCD, para os quais foram 
estabelecidos os respectivos critérios e indicadores que se apresentam no Quadro seguinte. 



 

 

 
   

   

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Litoral Norte – Relatório 
Ambiental  

E17140_F2_AAE_RA_001_l.doc | 81  
  

   

 
 

Quadro 5.17 - Objectivos, critérios e indicadores para o FCD Riscos Naturais e Tecnológicos 

Riscos Naturais e Tecnológicos 
 

Objectivo: Atender às orientações internacionais e aos riscos esperados no que respeita, em particular, às 
alterações climáticas e aos riscos naturais e tecnológicos bem como à erosão costeira. 

Critério: Alterações climáticas e eficiência energética 

Avaliar de que forma é que estão a ser consideradas as medidas de adaptação e mitigação às alterações 
climáticas padrões de utilização de energia e as medidas e processos adoptados para o aumento da eficiência no 
seu uso bem como avaliar o potencial de aproveitamento de fontes endógenas de energia renovável. 

Indicadores: Emissões de CO2 

Consumo de energia 

Certificação energética e da qualidade do ar nos edifícios nas freguesias abrangidas 2007 

Produção de energia a partir de fontes renováveis 

Representatividade da produção de energia a partir de fontes renováveis na produção de energia 
eléctrica 

Critério: Riscos  

Avaliar as oportunidades e riscos criados pela proposta de PEIRVLN, no que se refere aos potenciais riscos 
identificados designadamente aqueles que se prendem com a actividade humana. 

Indicadores: Derrames no rio e no mar 

Riscos de indústrias - Estabelecimentos abrangidos pelo DL n.º 254/2007, 12 de Julho 

Áreas percorridas por incêndios florestais e Áreas de silvicultura preventiva 

Critério: Erosão Costeira – Controlo e adaptação 

Avaliar de que forma o plano contribui para a redução da vulnerabilidade e prevenção do risco nas zonas 
costeiras associado à acção energética do mar. 

Indicadores: Obras de defesa costeira 

Evolução da linha de costa 

5.4.2. Caracterização da situação e evolução prevista na ausência de plano  

Alterações climáticas e eficiência energética 

As alterações climáticas resultam de um conjunto de actividades humanas que são responsáveis 
pelo aumento da concentração de Gases com Efeito de Estufa (GEE). Este aumento encontra-se 
em grande medida relacionado com o sistema energético nacional, contribuindo também para tal 
um vasto conjunto de actividades designadamente a actividade industrial, agrícola e florestal, os 
sistemas de transportes e de gestão de resíduos e ainda os padrões de consumo da população. 

Analisadas as emissões de GEE (CO2) para os três concelhos, nos dois últimos anos 
disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente (2005 e 2007), verifica-se que se registam 
comportamentos distintos tal como se apresenta na Figura seguinte. 
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Figura 5.5 - Emissões de CO2, concelhos de Caminha, Viana do Castelo e Esposende, 2005 e 2006 
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                  Fonte: APA 

É Esposende que apresenta um valor superior de emissões por km2, tendo registado um ligeiro 
aumento nos dois anos em estudo, enquanto os concelhos de Caminha e de Viana do Castelo, 
revelam valores inferiores e uma tendência decrescente. 

No que concerne ao consumo de energia eléctrica nos três concelhos, Quadro 5.18, verifica-se 
que os mesmos têm registado aumentos acentuados, se comparados com a média da Região 
Norte. 

Quadro 5.18 – Variação do consumo de energia eléctrica por sector nos concelhos de Caminha, Viana 
do Castelo e Esposende, e na Região Norte entre 2001 e 2007 

 Total Doméstico Agricultura Indústria 

Caminha 27,44 33,22 34,54 31,66 

Viana 21,65 22,36 78,47 14,46 

Esposende 13,83 33,68 22,17 -10,65 

Norte 14,68 21,02 26,17 2,27 

                        Fonte: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte 

Os valores referentes ao consumo de energia eléctrica por habitante, revelam, como seria de 
esperar uma tendência crescente, permitindo no entanto aferir que é o município de Viana do 
Castelo que regista um valor superior, ou seja é o município onde o consumo energético por 
habitante é maior. 

Quadro 5.19 – Variação do consumo de energia eléctrica por habitante nos concelhos de Caminha, 
Viana do Castelo e Esposende, e na Região Norte entre 2001 e 2007 

 2001 2007 
Caminha 2,39 3,07 

Viana 4,63 5,63 

Esposende 3,01 3,43 

Norte 3,52 4,03 

                                                              Fonte: INE, Anuários Estatísticos da Região Norte 

Como se pode verificar da análise dos indicadores acima representados, verifica-se uma 
diminuição das emissões de CO2 entre 2001 e 2007, nos municípios de Caminha e de Viana do 
Castelo e o comportamento inverso no município de Esposende, enquanto o consumo de energia 
por habitante regista um aumento nos três municípios, tendência que também se verifica para a 
Região Norte. 
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O aumento do consumo energético pode ser combatido através da eficiência energética que pode 
ocorrer pela via tecnológica, adoptando equipamentos mais eficientes e através de medidas 
comportamentais. Desta forma, de seguida analisam-se um conjunto de indicadores que 
pretendem aferir, por um lado a eficiência energética e, por outro, as medidas desenvolvidas no 
sentido do combate à emissão de CO2. 

Para avaliar a eficiência energética foi efectuada a verificação do número de certificações 
energéticas traduzidas pelo número de edifícios com certificação energética e da qualidade do ar 
ocorridas nas freguesias abrangidas pela presente AAE entre 2007 e 2008, Quadro 5.21. Verifica-
se que dos cerca de 27.130 edifícios existentes nessas freguesias, cerca de 4%, ou seja 987 
edifícios, possuem certificações energéticas e da qualidade do ar nos edifícios. Este valor 
apresenta-se ainda bastante modesto17 face o número total de edifícios das freguesias em causa. 

Quadro 5.20 – Nº e percentagem de edifícios com certificação energética por freguesia em 2007 

 
N.º de edifícios 

certificados* 
Total edifícios 

2001** 
% de edifícios 
certificados 

Caminha (Matriz) 11 580 1,90 

Lanhelas 3 463 0,65 

Seixas 15 780 1,92 

Vilarelho 16 501 3,19 

Cristelo 1 179 0,56 

Moledo 23 1011 2,27 

Vila Praia de Ancora 0 1750 0,00 

Ancora 0 518 0,00 

Afife 0 927 0,00 

Carreco 6 805 0,75 

Areosa 71 1424 4,99 

Viana do Castelo 
(Santa Maria Maior) 212 1916 11,06 

Viana do Castelo 
(Monserrate) 64 1198 5,34 

Darque 126 2001 6,30 

Anha 0 1039 0,00 

Chafe 0 1133 0,00 

Castelo do Neiva 3 1445 0,21 

Antas 29 968 3,00 

Belinho 8 846 0,95 

Mar 11 521 2,11 

                                                           
 
17 A obrigatoriedade de certificação energética, definida no artigo 3º do Decreto-lei n.º 78/2006 de 4 de Abril, abrange os novos edifícios e os existentes 
que sejam sujeitos a grandes obras de reabilitação, os edifícios de edifícios ou habitação aquando da celebração de contratos de venda e de locação, 
assim como os edifícios de serviços que sejam sujeitos periodicamente a auditorias. 



84 | E17140_F2_AAE_RA_001_l.doc 
  

   

 
 

 
N.º de edifícios 

certificados* 
Total edifícios 

2001** 
% de edifícios 
certificados 

Marinhas 230 2574 8,94 

Esposende 96 1016 9,45 

Fão 0 1299 0,00 

Gandra 61 542 11,25 

Apúlia 1 1691 0,06 

Total 987 27127 3,64 

 Fonte: *ADENE – Agência para a Energia, Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE) - 

Relatório de Concelhos de 01/07/2007 a 30/06/2009 in www.adene.pt 

** INE, Censo de 2001 

Se o aumento da eficiência energética dos edifícios é importante para avaliar a eficiência 
energética também o aumento da produção de energias renováveis constitui um indicador para 
avaliar essa eficiência. Desta forma, consultando os dados disponíveis relativos à produção de 
energia a partir de fontes renováveis, que apenas são disponibilizados por distrito, verifica-se que 
esta produção exibe uma tendência crescente nos dois distritos em análise, Viana do Castelo e 
Braga, particularmente a partir de 2005. A percentagem dos dois distritos relativamente ao total de 
energia eléctrica produzida a partir de fontes renováveis no País apresenta neste período temporal 
valores entre os 6 e os 11%. A nível nacional, a produção de energia a partir de fontes renováveis 
situa-se nos 16861 GWH, representando 36% da produção nacional de energia eléctrica.   

Figura 5.6 - Produção de energia eléctrica a partir de fontes renováveis nos distritos de Viana do 
Castelo e Braga, entre 2000 e 2007 
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                      Fonte: DGEE 

No que concerne às energias renováveis devem ainda ser mencionados os investimentos 
recentemente realizados para a criação de um cluster eólico em Viana do Castelo, bem como o 
potencial da energia das ondas. 

No que concerne à energia das ondas, e de acordo com o PROT, “Esta forma de aproveitamento 
energético encontra-se ainda em fase de desenvolvimento tecnológico, havendo no entanto fortes 
expectativas de que possa tornar-se madura no prazo de poucos anos. Portugal tem nesta área 
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centros de competência de liderança a nível mundial. Toma-se aqui como referencial de 
informação o relatório “Potencial e Estratégia de Desenvolvimento da Energia das Ondas em 
Portugal”, elaborado pelo Centro de Energia das Ondas do IST e INETI em 2004. Segundo este 
estudo, a energia das ondas apresenta um potencial de aproveitamento de cerca de 20 MW/km de 
costa, dos quais será possível extrair uma produção média ligeiramente acima dos 40 
GWh/km.ano. O estudo analisa as condições do fundo oceânico ao longo da costa Portuguesa e 
restrições de natureza ambiental, identificando 7 zonas prioritárias para potencial instalação de 
parques de energia das ondas no médio prazo. Deste grupo de primeira prioridade sem qualquer 
interferência de usos, a região Norte é contemplada por largos quilómetros ao largo dos seus 
concelhos, sendo: 

Zona 1 – Troço de 8 km entre Caminha e Viana do Castelo (50 m de profundidade) 

Zona 2 – Troço de 38 km entre Viana do Castelo e Póvoa de Varzim (50 m de profundidade) 

O potencial de potência a instalar seria pois de cerca de 160 MW na zona 1 e 760 MW na zona 2. 

Haverá contudo a levar em conta a decisão do Governo de, pelo momento, concentrar os 
projectos numa zona-piloto em S. Pedro de Moel.”18 

A evolução actual na ausência de plano é marcada pelo aumento da produção de energias 
renováveis que todavia não é suficiente para compensar o aumento do consumo de energia.  

Riscos 

No âmbito da elaboração do PROT Norte, foi efectuado um levantamento dos principais riscos19 
que ocorrem na Região Norte, sendo aqui efectuado um levantamento daqueles que apresentam 
incidência na área objecto da presente AAE. 

Aquele documento apresenta uma síntese dos principais riscos por sistemas territoriais, estando a 
área abrangida pela presente AAE inserida no sistema territorial Plataforma Litoral, de modo que o 
PROT menciona que “A plataforma litoral corresponde ao sector que tem menos áreas sujeitas a 
processos naturais desencadeadores de riscos. Contudo, a impermeabilização de áreas urbanas 
tem promovido a ocorrência cada vez mais generalizada de cheias repentinas, como atestam os 
inúmeros registos recolhidos dos serviços de protecção civil.” 

De entre os Riscos identificados para a Região Norte aqueles cujo grau de susceptibilidade foi 
considerada “Forte” e “Muito Forte” prendem-se com as cheias progressivas, a ruptura de 
barragens e as indústrias perigosas, estado classificada como “Moderada” a erosão hídrica dos 
solos e os sismos, a susceptibilidade a incêndios florestais, foi classificada como “Fraca”. 

A susceptibilidade a Cheias Progressivas ocorre ao longo das principais linhas de água, desta 
forma as mesmas são identificadas ao longo do rio Minho, sendo no entanto de destacar que 
Caminha consiste na área menos afectada. No que concerne à bacia do Lima destacam-se as 
zonas junto à foz designadamente Viana do Castelo. 

                                                           
 
18 CCDR Norte, PROT Norte, Versão para Discussão Píublica Fase 1 Estudos de carcaterização - Energia 
19  CCDR Norte, PROT Norte, Versão para Discussão Píublica Fase 1 Estudos de carcaterização – Riscos Extensivos 
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O risco de incêndio florestal, embora com susceptibilidade de ocorrência fraca (de acordo com o 
PROT), é analisado na presente AAE face à presença de áreas florestais com algum significado 
na área. 

A Floresta possui um importante papel como sequestro de carbono, mas em caso de incêndio 
pode ser responsável por elevadas emissões de CO2. Foi efectuada uma avaliação das áreas 
ardidas na área da presente AAE nos anos de 1990 a 2008 bem como a aferição da existência de 
Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI).  

No que se refere à área ardida, de acordo com a informação disponível no site da AFN, verifica-se 
no período entre 1990 e 2008, na área do PEIRVLN a área ardida totalizou apenas cerca de 18 
ha, tendo sido no ano de 2006, que se registou o maior número de ha ardidos, cerca de 10ha.  
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                       Fonte: Site da AFN 
Figura 5.7 – Área ardida entre 1990 e 2008 

Independentemente de a área do PEIRVLN, a área ardida ter tido pouco significado entre 1990 e 
2008, foi consultado o PROT e os Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios 
(PMDFCI) dos três municípios por forma a aferir o risco de incêndio bem como as respectivas 
medidas de silvicultura preventiva existentes para a área do PEIRVLN. 
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No âmbito do PROT foram identificadas as unidades territoriais problemáticas (UTP) que 
constituem as áreas com maior probabilidade de ocorrência de incêndios, em áreas onde a 
concentração de aglomerados é maior, o que evidencia situações de alerta. As UTP destacadas, 
constituem os sectores de intervenção prioritária ao nível da prevenção de incêndios florestais. De 
entre as UTP identificadas foram inseridos os concelhos de Viana do Castelo e Caminha.  

Os três municípios dispõem de PMDFCI que prevêem um conjunto de medidas, designadas por 
medidas de silvicultura preventiva. Estas medidas visam dificultar a progressão do fogo e diminuir 
a sua intensidade, limitando os danos causados no arvoredo, por forma a garantir que os 
povoamentos possuam a máxima resistência à passagem do fogo e a reduzir a dependência das 
forças de combate para a sua protecção 

No PMDFCI de Caminha são identificadas as áreas alvo de silvicultura preventiva que abrangem 
várias áreas, de entre as quais se destaca a Mata do Camarido, por estar inserida na área da 
presente AAE. 

No que se refere a Viana do Castelo e em concreto na área de influência do presente AAE, 
verifica-se que as áreas florestais se distribuem numa faixa litoral compreendida entre Darque e 
Castelo do Neiva, caracterizando-se por constituírem áreas que não foram alvo de incêndios 
florestais nos últimos anos. 

Por fim, no Município de Esposende a ocupação florestal na área abrangida pela presente AAE, a 
mancha florestal mais representativa corresponde ao Pinhal de Ofir. O PMDFCI deste município, 
bem como os anteriores, prevê medidas de silvicultura preventiva destinadas às áreas de 
intervenção consideradas prioritárias. 

Da análise efectuada ao nível dos estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 
12 de Julho que estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvam 
substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e o ambiente, 
verificou-se que, nos concelhos em análise, existem dois estabelecimentos abrangidos pelo nível 
inferior do diploma mencionado, são eles: Anhas – Comércio de Automóveis e de Equipamentos, 
localizado no lugar de Esqueiro em Lanhelas, fora da área de intervenção do Plano, e Portgás – 
Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A., localizado em Viana do Castelo na Meadela 
também localizado fora da área de intervenção do PEIRVLN 

No que se refere a derrames nos rios e nos mares, ou seja à poluição marítima por 
hidrocarbonetos, os mesmos encontram-se regulamentados pela Convenção Internacional para a 
prevenção da poluição por Navios (Convenção MARPOL). A área da presente AAE foi alvo de um 
acidente em Viana do Castelo, em Dezembro de 2000 relativo ao navio “Coral Bulker”. O navio 
encalhou à entrada do Porto de Viana de Castelo, tendo-se procedido à trasfega de combustível, 
de carga e a operações de limpeza das praias afectadas e posteriormente ao desmantelamento do 
navio. Nas proximidades da costa portuguesa ocorreu posteriormente o acidente com o navio 
Prestige, em Novembro de 2002, que transportando 77 000 toneladas de fuel sofreu um rombo no 
casco ao largo do Cabo Finisterra. 

Ainda no domínio das actividades económicas será de realçar o disposto no Decreto-Lei 
n.º 254/2007, de 12 de Julho, que consolidou os procedimentos que permitem a definição de 
distâncias de segurança adequadas entre os estabelecimentos abrangidos pelo referido Decreto-
Lei e zonas residenciais, vias de comunicação, locais frequentados pelo público e zonas 
ambientalmente sensíveis. 
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Tendo-se constatado que existem dois estabelecimentos classificados no mencionado Decreto-
Lei, verificou-se que a proposta de Plano Estratégico não apresenta qualquer disposição 
relativamente a este tipo de estabelecimentos. Independentemente de não se considerar tal 
situação como um risco, considera-se que deverá ser efectuada uma referência aos mesmos, 
salvaguardando as disposições constantes no mencionado Decreto-Lei. 

Erosão costeira 

Para proceder à caracterização da situação actual, foram consultados vários estudos de entre os 
quais se destacam os desenvolvidos no âmbito da Alteração ao POOC caminha Espinho (INAG, 
2007). 

Em termos gerais, o trecho costeiro entre Caminha e Espinho apresenta uma orientação N-S e é 
caracterizado pela existência de numerosos afloramentos rochosos que dificultam o movimento de 
sedimentos sob a acção das ondas. Neste trecho, o transporte litoral potencial é nos dois sentidos, 
mas o saldo é claramente de Norte para Sul. O transporte litoral real é certamente inferior ao 
transporte litoral potencial dada a escassez de fontes aluvionares existentes neste trecho. Este 
facto conduz a problemas de erosão que se registam em praticamente toda a extensão de costa 
entre Caminha e Espinho. Em algumas praias registam-se elevados níveis de erosão e noutras, 
apesar dos valores de erosão ainda não serem críticos, será natural que se venham a agravar 
(dependendo do clima de agitação marítima e do transporte sedimentar longitudinal que daí 
resulta, da frequência de temporais e do período de recorrência das grandes tempestades), 
podendo conduzir à necessidade de reavaliação de situações a médio prazo. 

Trecho entre a Foz do Rio Minho e Forte do Cão 

A extremidade norte da restinga da foz do rio Minho continua a evoluir, como mostram os 
levantamentos que têm sido realizados ao longo do tempo (a comparação entre as fotografias 
aéreas de 1996 e 2001 comprova as alterações morfológicas da restinga). Na foz do rio Minho têm 
sido executadas dragagens de manutenção para garantir acesso a embarcações de pesca e 
recreio. Registam-se as intervenções recentes de dragagens de cerca de 65 000 m3 concluídas 
em 2005 e de cerca de 30 000 m3 em trabalhos iniciados em Julho de 2006. Entende-se que 
todas as areias dragadas devem ser devolvidas ao sistema, entrando na dinâmica natural de 
transporte sedimentar. 

Na praia marítima da Foz do Minho verificam-se alguns sinais de erosão dunar e a proximidade da 
mata à praia, mas a vegetação ainda aparenta um estado preservado. Para sul, até à praia de 
Moledo, o trecho costeiro está condicionado pela Ínsua a norte e por costa rochosa em 
promontório a sul. As evidências de erosão dunar (podem observar-se pequenas falésias de 
erosão) prolongam-se até Moledo, onde a existência de afloramentos rochosos a sul conferem 
alguma estabilidade à praia. A comparação entre as fotografias aéreas de 1996 e 2001 revela 
recuo generalizado em todo o trecho Caminha/Moledo. Na zona sul de Moledo, e já em frente aos 
afloramentos rochosos, as construções existentes e a erosão revelam um sistema dunar reduzido. 
Entre Moledo e Vila Praia de Âncora a costa é rochosa em toda a extensão. 

A foz e o estuário do rio Âncora são susceptíveis de sofrer evoluções morfológicas rápidas e 
importantes, em função dos caudais de cheia, estado do mar, etc. A intervenção no portinho de 
Vila Praia de Âncora condiciona a evolução de todo este trecho. O quebra mar no Portinho de Vila 
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Praia de Âncora foi uma obra complementar ao POOC em vigor, inaugurado em Novembro de 
2004. Os trabalhos desenvolvidos no Portinho têm influência na dinâmica costeira, e no 
consequente movimento das areias, verificando-se o assoreamento na entrada do Portinho. 
Decorrem dragagens nesta zona da responsabilidade do Instituto Portuário e dos Transportes 
Marítimos. 

A comparação entre as fotografias aéreas de 1996 e 2001 no trecho entre Vila Praia de Âncora e o 
Forte do Cão revelam avanço da posição da linha de costa, mas a sul do Portinho há actualmente 
evidência de problemas de erosão. A dinâmica costeira associada à fragilidade do cordão dunar 
junto ao meandro da foz do Âncora permite prever eventual rotura. No trecho a sul da foz do 
Âncora verifica se a degradação de algumas paliçadas para retenção de areias, pelo que se pensa 
necessário a reabilitação destes elementos, incluindo a reposição dunar com a colocação de 
vegetação onde o cordão se mostre mais enfraquecido. Mais a sul (praia da Gelfa) o sistema 
dunar apresenta evidentes sinais de erosão. 

O promontório rochoso do Forte do Cão está quase descarnado, tal como o promontório a norte de 
Vila Praia de Âncora. Os afloramentos rochosos a sul deste promontório conferem alguma 
protecção natural ao litoral. 

Trecho entre a praia da Ínsua e o Portinho de Pedra Alta 

A comparação das fotografias aéreas de 1996 e 2001 indicam um comportamento pouco uniforme 
no trecho Ínsua-Afife-Arda, mas com resultados que revelam um domínio de erosão e recuo da 
posição da linha de costa. Na praia da Ínsua a duna apresenta erosão, apesar da existência de 
afloramentos rochosos que confinam a praia, conferindo alguma protecção. É evidente a 
degradação por acção do mar da parte final dos passadiços de acesso à praia. Apesar dos 
afloramentos rochosos, todo o trecho entre Ínsua e Afife aparenta erosão, com redução da área de 
areal. É provável que esta situação tenda a agravar-se. Na praia de Afife, dois restaurantes de 
praia estão já protegidos com pequenas defesas frontais em enrocamento. A existência de 
afloramentos rochosos a sul da praia da Arda confere uma protecção natural a todo o trecho Afife-
Arda. No entanto, neste trecho há aparente redução da área de areal. 

A praia do Paçô (Carreço) localiza-se entre afloramentos rochosos e aparenta estar estável, 
situação evidenciada por uma duna com vegetação na zona norte. A sul do promontório de 
Montedor, até à foz do rio Lima a orientação da costa (NNW SSE) é muito desfavorável, mas os 
afloramentos rochosos que se orientam paralelamente à costa criam condições para o 
funcionamento como quebra-mar destacado, promovendo a acumulação de material aluvionar. 
Assim, verifica se que a praia do Carreço e todo o trecho a sul desta aparenta estar estável, 
apresentando afloramentos rochosos, pouca área de areal e dunas revestidas com vegetação 
rasteira. Apesar do pouco areal, a praia do Norte, imediatamente a norte do porto de Viana do 
Castelo, aparenta estar estável e existem diversos afloramentos rochosos a conferir protecção 
natural. O sul desta praia corresponde ao enrocamento de enraizamento do quebra mar norte do 
porto de Viana do Castelo. 

O porto de Viana do Castelo condiciona o trecho costeiro a sul. Este trecho ainda não atingiu o 
equilíbrio, havendo margem para evoluções morfológicas. A sul do porto, apesar da praia do 
Cabedelo apresentar pequeno areal, a duna está ainda em bom estado. A praia do Cabedelo 
registou mesmo um aumento de areal, confirmado pela comparação das fotografias aéreas de 
1996 e 2001. 



 

 

 
   

   

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Litoral Norte – Relatório 
Ambiental  

E17140_F2_AAE_RA_001_l.doc | 91  
  

   

 
 

Na comparação da fotografia aérea de 1996 e de 2001, toda a extensão entre a Amorosa e a foz 
do Neiva regista recuos da posição da linha de costa, com excepção da zona do quebra-mar de 
Pedra Alta, onde se regista acumulação a barlamar e erosão mais acentuada a sotamar da obra. 

A base das dunas da praia da Amorosa é alvo do ataque do mar, notando-se também uma 
dimensão reduzida de areal, apesar dos afloramentos rochosos. Mais a sul, existem casas sobre 
as dunas, já com a sua frente protegida por pequenos enrocamentos. Na praia de Castelo de 
Neiva o areal a norte da praia desapareceu e existe uma casa protegida com enrocamento e as 
dunas apresentam escarpas de erosão. Granja (2000) identificou Pedra Alta como caso crítico. A 
colocação do quebra-mar destacado fez com que nos últimos anos a praia, na sua envolvente, 
tivesse aumentado significativamente, chegando mesmo a cobrir uma zona de enrocamento que 
até então era visível. Este mesmo facto potenciou uma erosão mais acentuada a jusante da 
referida obra o que, neste caso, veio revelar a presença de um antigo enrocamento. Em Maio de 
2005, o INAG deu parecer favorável às soluções do IPTM para intervenção na zona piscatória de 
Pedra Alta. 

Trecho entre a Foz do Neiva e a praia da Ramalha 

A sul da foz do Neiva, as praias de Antas e Belinho apresentam pouca largura, sendo constituídas 
essencialmente por seixos. Granja (2000) constatou que na praia de Belinho se podia observar 
uma arriba em recuo acentuado e a substituição da areia da praia por cascalho. 

O relatório preliminar sobre a Vulnerabilidade/ segurança das Ocupações Edificadas da Zona 
Costeira Esposende/Ofir (Oliveira et al 2001), aponta a zona de Castelo do Neiva e da Apúlia 
como zonas de emagrecimento de praia. Este emagrecimento faz com que a cobertura de areia 
seja cada vez menos densa, surgindo, em alguns locais, afloramentos rochosos que implicam 
perdas de praia. De acordo com este documento, as areias retiradas das dragagens efectuadas no 
estuário do Cávado, vão servindo para a alimentação do maciço dunar da restinga do rio. Um 
estudo realizado em sede deste relatório, que consistiu na análise de fotografias aéreas de 1996 e 
sua comparação às do ano de 2001, aponta a zona a sul do esporão de Ofir e a zona de 
Pedrinhas como áreas de acentuado recuo da linha de costa e, consequente perda de praia. 

Nas praias de S. Bartolomeu do Mar e de Rio de Moinhos, a comparação agora realizada das 
fotografias aéreas de 1996 e de 2003 confirmam o forte recuo da linha de costa. O processo 
erosivo na praia de São Bartolomeu do Mar tem sido muito intenso e a dimensão do areal não é 
compatível com as características de uso balnear. A praia de S. Bartolomeu do Mar apresenta 
uma pequena extensão de areia e seixo. Na frente construída existe enrocamento e um muro de 
protecção. Junto à foz de uma pequena ribeira a praia de Rio de Moinhos apresenta um pequeno 
areal, com alguns seixos. O acesso à praia corta e interrompe as dunas. 

As praias de Cepães e de Ofir têm registado também um emagrecimento do seu areal, reduzindo 
a qualidade da praia. Mais a sul, na zona imediatamente a norte da foz do Cávado situa-se a praia 
de Suave-Mar cujo degrau de praia recuou cerca de 30 metros, encontrando-se actualmente com 
acentuada erosão tendo o perfil de praia diminuído aproximadamente um metro. Esta praia poderá 
beneficiar de qualquer intervenção de fixação da embocadura do Cávado. O objectivo de 
manutenção da restinga visa impedir a entrada da agitação marítima no rio Cávado. A Câmara de 
Esposende pretende a recarga de areias e reflorestação como reforço, impedindo a possibilidade 
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da rotura da restinga, o que também colocaria em risco a zona húmida interna do estuário e a 
frente urbana marginal da cidade de Esposende.  

Na praia de Ofir, as torres e o hotel situam-se sobre o areal e obrigam já à existência de 
enrocamento de protecção. O esporão central está a funcionar, registando mais areia a barlamar 
do que a sotamar. As dunas apresentam escarpas de erosão. O esporão norte promove a 
acumulação de areias na restinga. Entre Ofir e a Apúlia as praias apresentam pouco areal e 
pequenos afloramentos rochosos insuficientes para a formação de tômbolos. Em Pedrinhas quer o 
esporão quer o enrocamento encontram-se em ruptura e parcialmente desmantelados. O ICNB 
levou a cabo, em 2006, uma intervenção no esporão da ribeira da Apúlia. Na praia da Ramalha, as 
paliçadas foram reforçadas em 2006, pelo ICNB. 

Face ao exposto, a evolução prevista na ausência de plano, entendendo-se a ausência de plano a 
não concretização das acções previstas no POOC, corresponde a um previsível continuar da 
erosão e da degradação do ambiente costeiro, com a provável exposição de mais frentes urbanas 
aos riscos de galgamentos e inundações por acção da agitação marítima. 

5.4.3. Efeitos decorrentes da implementação do Plano (Oportunidade e riscos) 

No Quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos principais objectivos e orientações estratégicas 
constantes nos vários documentos que consubstanciam o QRE que estão relacionados com os 
objectivos de sustentabilidade definidos para o presente FCD. 

Quadro 5.21 - Relação entre o QRE e as propostas do PEIRVLN para o FCD Riscos Naturais e 
Tecnológicos 

QRE PEIRVLN 

Objectivos e Orientações 
Estratégicas 

Planos e 
Programas 

Eixos Projectos 
Acções 

complem
mentares 

Alterações climáticas e eficiência 
energética    

 

Promoção de acções de eficiência 
energética, através da utilização de meios 
alternativos ao automóvel individual no 
acesso às praias e a acessibilidade de 
utentes com mobilidade reduzida, 
desenvolvendo ecopistas e 
caminhos/percursos da natureza. 

PO Norte 

ARTurismo 
Eixo 3 P7 

 

Aumento do número de edifícios 
energeticamente eficientes. 

PNAC Eixo 2 -  

Desenvolvimento da produção de energia 
a partir de fontes renováveis, por forma a 
contribuir para a redução da dependência 
energética e melhorar os sistemas 
energéticos.  

PNAC / ENDS 

PO Norte 

PNPOT/ENEAP
AI 

PROF/ QREN 

Eixo 2 -  

Promoção das actividades agrícolas e 
florestais de forma sustentável por forma a 
reduzir o risco de incêndio e Implementar 
do Programa de Desenvolvimento 
Sustentável da Floresta. 

ENDS 

PNDFCI / PROF 

PNAC / PNDFCI 

Eixo 2,  

Eixo 5 
P4, P9 B, F, G 
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QRE PEIRVLN 

Objectivos e Orientações 
Estratégicas 

Planos e 
Programas 

Eixos Projectos 
Acções 

complem
mentares 

Eliminar ou limitar o risco de poluição, 
reduzir as consequências do derrame a 
nível, nomeadamente, de impacte 
ambiental e reduzir ao mínimo possível a 
quantidade de hidrocarbonetos e outras 
substâncias perigosas a serem 
incorporadas nas águas marinhas, portos, 
estuários e rios navegáveis. 

Desenvolvimento de projectos de 
segurança e gestão sustentável das 
actividades de transporte marítimo.   

PML / ENM  
ENGIZC - - - 

Salvaguarda das áreas vulneráveis e de 
risco, através da operacionalização de 
planos de contingência e de uma gestão 
adaptativa e prospectiva baseada em 
mecanismos de avaliação que tenham em 
conta a dinâmica da Zona Costeira. 

PROT / ENGIZC Eixo 1  P1 A 

Promover acções de requalificação da orla 
costeira, relacionadas com condições de 
segurança e de dinâmica do litoral, com 
programas de relocalização de infra-
estruturas e outros equipamentos. 

PROT Eixo 1  P1 A, F 

Intensificar as medidas de protecção da 
zona costeira, com prioridade para as 
acções que visem a minimização dos 
factores que atentam contra a segurança 
de pessoas e bens ou contra os valores 
ambientais essenciais em risco. 

Gerir e controlar os riscos naturais e 
tecnológicos, nomeadamente através de 
um correcto ordenamento do território 
para a prevenção de cheias, secas e 
incêndios, e para a minimização dos 
efeitos de eventuais acidentes de poluição 

PROT / PNDFC 

PBH /ENGIZC 
Eixo 1 P1 A, F 

* Identificados no capítulo 3.4 

Identificados os contributos dos eixos estratégicos para a concretização objectivos previstas no 
QRE, sintetizam-se no Quadro seguinte os riscos (impactes negativos) e oportunidades (impactes 
positivos) dos vários eixos relativamente aos critérios do FCD riscos. 
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Quadro 5.22 - Síntese das oportunidades e riscos para o FCD Riscos naturais 
tecnológicos 

Critérios e 
Eixos Estratégicos 

Alterações 
climáticas e 

eficiência 
energética 

Riscos  

Erosão 
costeira – 
controlo e 
adaptação 

 Eixo 1 - 

Defesa Costeira 
+ 0 ++ 

Eixo 2 - Recursos 
naturais ++ + + 

Eixo 3 - Valores 
naturais e culturais + + + 

Eixo 4 - Núcleos 
urbano-maritimos - + + 

Eixo 5 – Actividades 
Económicas e 
Inovação 

0 0 + 

(+) Oportunidades, (-) riscos, (0) sem relação 

 

Alterações climáticas e eficiência energética 

Da análise da proposta de PEIRVLN verifica-se que, apesar da ausência de uma estratégia global 
de combate às alterações climáticas alguns dos eixos estratégicos contribuem, ainda que de forma 
indirecta, para uma redução do aumento de GEE dos três concelhos, nomeadamente as acções  
que se prendem com a promoção da mobilidade sustentável (Eixo 3), com a valorização e reforço 
dos espaços naturais e com as acções associadas à valorização das áreas de pinhal  (Eixo 2), 
através de novos projectos florestais que promovem a salvaguarda do coberto vegetal, o que 
constitui uma oportunidade no sentido de potenciar a capacidade de sequestro de CO2 na área 
abrangida pela AAE. 

As orientações do PNAC reconhecem que os transportes, a produção de energia e a indústria são 
os sectores de actividade que mais contribuem para as emissões nacionais de GEE e que existe 
um potencial de redução de emissões de GEE. Da caracterização efectuada e considerando os 
indicadores seleccionados, verifica-se uma tendência crescente para o consumo energético, 
situação que potencia os riscos económicos e ambientais associados à dependência de 
combustíveis. Todavia, e em sentido inverso, embora os elementos de base não permitam aferir 
em concreto a situação na área de estudo, verifica-se um aumento tendencial da utilização de 
energias renováveis, a potenciar pela Proposta de PEIRVLN, designadamente através das acções 
complementares previstas no Eixo 2, onde consta uma acção que visa o desenvolvimento de 
projectos de eficiência energética e promoção de energias alternativas. 

Por outro lado, e analisados os vários eixos do plano considerou-se um risco o facto da questão 
relativa à eficiência energética não estar associada a outros projectos e acções identificados no 
PE, considerando-se que deverão ser equacionadas medidas nesse sentido designadamente nos 
projectos e acções a desenvolver no âmbito do Eixo 4. 

Em resumo a proposta de PEIRVLN não apresenta claramente orientações para a gestão da 
eficiência energética, situação que poderá contribuir para a tendência actual de aumento do 
consumo energético. 
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Desta forma, entende-se que no contexto da presente AAE, deverão ser enquadradas medidas 
sustentáveis do ponto de vista energético a aplicar aos vários projectos a desenvolver.  

Por fim deve ainda ser mencionado o facto de a Proposta de PEIRVLN não apresentar uma 
estratégia relacionada com o aproveitamento das energias renováveis, apenas sendo mencionada 
uma acção a implementar pelos diversos agentes no âmbito do Eixo 2 que se destina a “projectos 
de eficiência energética e de promoção das energias alternativas, pelo que o contributo do 
PEIRVLN para o QRE é pouco significativo. 

Riscos  

O Eixo 1 da proposta de PEIRVLN – Protecção da zona costeira visando a prevenção do risco, 
enquadra a elaboração de um conjunto de estudos que, para além da análise de risco de erosão 
costeira (analisada no critério seguinte), consagra a análise de risco de acidentes graves de 
poluição, risco de cheias e risco de incêndios. No entanto, os estudos mencionados inserem-se 
nos projectos complementares pelo que, devem ser alvo de acompanhamento por forma a garantir 
a sua execução bem como a sua posterior utilização na prevenção e na minimização dos riscos 
associados.  

O Eixo 2, constitui uma oportunidade para a minimização dos riscos de cheia consagrando a 
realização de acções de valorização paisagística e ambiental dos pequenos estuários que têm por 
objectivos, entre outros evitar os riscos de cheia. Este Eixo revela ainda a preocupação da 
proposta de PEIRVLN na questão dos riscos de incêndios florestais na medida em que prevê 
como acções de valorização e dinamização dos pinhais adjacentes à zona costeira (Camarido e 
Gelfa) que potenciarão a minimização daquele risco. 

Em resumo, no que concerne a este critério e tendo em conta os indicadores seleccionados, 
propõe-se: 

•••• que o risco de derrames nos rios e no mar seja enquadrado nas análises propostas (nos 
projectos complementares) no domínio dos riscos de acidentes graves de poluição; 

•••• que as questões associadas aos estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 254/ 2007, 
de 2 de Julho, sejam mencionadas nas especificações de qualquer projecto a desenvolver no 
âmbito do PEIRVLN. 

Erosão costeira 

O Litoral Norte é um dos troços costeiros, a nível nacional, sujeitos a processos de erosão graves. 
Assim, a manutenção e reposição das condições naturais deste ecossistema costeiro, a par da 
minimização das situações de risco e de impactos ambientais, sociais e económicos, por via da 
intervenção em áreas de risco, constituem objectivos específicos. O Plano pretende requalificar e 
valorizar o território pela riqueza dos valores presentes (naturais e patrimoniais), que moldam a 
paisagem e que constituem a identidade deste território. Como já referido, a protecção e defesa da 
zona costeira visando a prevenção de risco, enquadra tipologias de intervenção definidas, 
nomeadamente: 

•••• Medidas correctivas de erosão costeira e defesa costeira; 

•••• Reordenamento e qualificação de frentes marítimas. 
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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 de dunas), são fundamentais e 
vitais para a preservação e conservação dos valores naturais, económicos e sociais que 
caracterizam o Litoral Norte. 

As apostas do Eixo 1, da proposta de PEIRVLN, passam por concretizar as intervenções de 
protecção e defesa costeira, e o reordenamento e qualificação de frentes marítimas em zonas de 
risco, conforme identificadas no POOC para o troço litoral Caminha – Esposende. Neste sentido, 
este eixo integra: a realização de um estudo da vulnerabilidade e riscos às acções directas e 
indirectas do mar sobre a zona costeira; a análise e desenvolvimento de intervenções de defesa 
costeira inovadoras; a implementação de acções de recuperação e consolidação das estruturas 
marítimas existentes (pontões); medidas de protecção, recuperação e consolidação do sistema 
dunar; reordenamento e renaturalização de áreas construídas em zonas de risco, nomeadamente 
com a retirada de estruturas existentes e reposição das condições de ambiente natural, 
assegurando a estabilidade biofísica de todo este sistema costeiro. 

Foram definidas duas tipologias de intervenção que agregam projectos/acções diferenciados, mas 
complementares, e que contribuem para o objectivo deste Eixo Estratégico. 

Medidas correctivas de erosão e defesa costeira – integra acções de reestruturação e 
consolidação das estruturas de protecção existentes (quebra-mar e esporões), de forma a 
assegurar a manutenção equilibrada desta zona costeira (estabilização da linha de costa e da 
zona da restinga do Cávado), particularmente ameaçadas pelo avanço do mar, e garantir a 
manutenção dos diferentes usos deste território (económicos, sociais e ambientais) numa óptica 
sustentável de valorização da zona costeira e, simultaneamente, de prevenção de risco. Esta 
tipologia de intervenção integra ainda medidas correctivas de erosão superficial, por via da 
recuperação e protecção dos sistemas dunares (implementação de vedações e passadiços, 
reposição e revestimento dunar com plantação de espécies autóctones e colocação de painéis 
informativos), reforço da restinga do Cávado e a renaturalização de algumas áreas naturais 
degradadas ao longo de toda a faixa costeira. 

Reordenamento e qualificação de frentes marítimas – integra as acções de reordenamento de 
frentes marítimas em zonas de risco (zonas de risco definidas no POOC Caminha – Espinho) 
através da consolidação e requalificação do espaço público de alguns aglomerados, da retirada 
progressiva das edificações em zonas dunares e posterior reabilitação e renaturalização do cordão 
dunar e a contenção da ocupação em zonas vulneráveis. Integra os projectos/acções de 
reordenamento e qualificação dos núcleos populacionais da Praia do Carreço, Amorosa, Pedra 
Alta, Praia de São Bartolomeu do Mar, núcleo turístico de Ofir, lugar das Pedrinhas, Cedobém e 
Apúlia, que deverão prever, para além de acções de renaturalização, acções de reestruturação 
que incluam a constituição de espaços públicos de qualidade que proporcionem a valorização da 
frente marítima e da região no seu conjunto. 

Todos os elementos disponíveis que permitam caracterizar e quantificar os factores críticos de 
decisão definidos para a avaliação da erosão costeira (controlo e adaptação), representarão 
contributos aos estudos propostos no Plano Estratégico. Os factores críticos de decisão propostos 
neste âmbito obrigam a avaliar as obras de defesa costeira, as taxas de erosão costeira, a 
evolução da linha de costa e a frequência de eventos de vulnerabilidade e risco. 

Através da comparação da situação antes e após a construção das obras de defesa costeira 
(conhecendo o ano da construção) e conhecendo a frequência de realização de obras de 



 

 

 
   

   

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Litoral Norte – Relatório 
Ambiental  

E17140_F2_AAE_RA_001_l.doc | 97  
  

   

 
 

manutenção, ter-se-á a noção da eficácia das construções realizadas. Através da avaliação de 
séries longas de evoluções em erosão e do comportamento da linha de costa após a construção 
de estruturas de defesa, será possível sustentar a manutenção destas obras. 

A avaliação dos balanços sedimentares entre Caminha e Esposende, incluindo a evolução da 
alimentação sedimentar fluvial, principalmente do rio Minho (dinâmica sedimentar natural), a 
quantificação das extracções de areias, acções de desassoreamento de barras e alimentações 
artificias de praias, a análise da recuperação ou consolidação do sistema dunar já realizado e do 
seu resultado, permitirão sustentar a continuidade deste tipo de intervenções. 

A quantificação das intervenções de emergência ou de alarme em períodos de temporal permite 
comprovar o risco. No entanto, para definição de uma estratégia de planeamento que englobe a 
adaptação das zonas costeiras é necessário o recurso a métodos objectivos de classificação de 
vulnerabilidades e riscos. Deve-se proceder ao confronto de diferentes metodologias e parâmetros 
utilizados na definição das áreas de vulnerabilidade e risco. 

5.5. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL 

5.5.1. Objectivos de sustentabilidade, critérios e indicadores 

O FCD Desenvolvimento Económico e Social enquadra a avaliação do contributo do PEIRVLN na 
qualidade de vida, no desenvolvimento turístico e na inovação e novas tecnologias, tendo 
estabelecido os respectivos critérios e indicadores que se apresentam no Quadro seguinte. 

Quadro 5.23 - Objectivos, critérios e indicadores para o FCD Desenvolvimento Económico e Social 

Desenvolvimento económico e social 
Objectivo: Considerar os objectivos do PEIRVLN, na promoção da qualidade de vida das populações e 
na promoção das actividades de turismo e recreio e lazer bem como na promoção da inovação e 
utilização de TIC. 

Critério: Qualidade de vida  

De que forma é que o Plano contribui para a valorização da qualidade de vida. 

Indicadores: Poder de compra per capita e factor de dinamismo concelhio 

Índice de Desenvolvimento Social 

Critério: Turismo, recreio e lazer 

Avaliar de que forma o plano contribui para a criação de condições favoráveis para a prática de 
actividades de recreio e lazer ao ar livre e desenvolvimento turístico 
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Desenvolvimento económico e social 
Indicadores: Percursos pedonais e ciclovias existentes e propostos 

Praias: execução do plano de praia, capacidade e N.º de apoios de praia previstos 

N.º de visitantes ao Parque Natural do Litoral Norte 

Infra-estruturas de apoio e acolhimento aos visitantes  

N.º de estabelecimentos de Turismo em Espaço Rural 

Capacidade e tipologia dos empreendimentos turísticos 

N.º de hóspedes/dormidas em alojamentos hoteleiros 

Proporção de dormidas entre Julho e Setembro 

Critério: Potencial humano e empresarial 

Avaliar de que forma é que o plano contribui para a promoção da inovação e tecnologia. 

Indicadores: Despesa em investigação e desenvolvimento 

Pessoal em empresas de I&D 

Emprego na indústria transformadora em indústrias de alta e média tecnologia 

N.º médio de pessoas ao serviço por estabelecimento 

Percentagem de estabelecimentos com menos de 10 pessoas ao serviço 

Exportações concelhias em proporção do total da Região Norte 

5.5.2. Caracterização da situação actual e evolução prevista na ausência de plano 

Qualidade de vida  

A qualidade de vida constitui um conceito no qual concorre um conjunto de indicadores de 
diversos níveis, de entre os quais se destaca o Poder de Compra. 

O Poder de Compra é o nível de capacidade financeira que um consumidor tem para um bem ou 
serviço, ou seja quanto é que o consumidor pode pagar, por determinado bem ou serviço. 

Para a presente caracterização optou-se por utilizar os elementos constantes no Estudo Sobre o 
Poder de Compra concelhio, do INE analisando: 

•••• O Poder de compra per capita, que constitui um número índice com um valor 100 na média do 
País, que compara o poder de compra manifestado quotidianamente, em termos per capita, 
nos diferentes municípios e regiões com um valor de referência nacional; 

•••• O Factor Dinamismo Relativo que pretende reflectir o poder de compra, de manifestação 
geralmente sazonal, associado aos fluxos populacionais induzidos pela actividade turística, 
constituindo a tendência de dinâmica comercial, ainda detectada na informação de base, para 
além da reflectida no indicador per capita. 
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Figura 5.8 – Poder de compra per capita, 2002 e 2005 
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             Fonte: INE - Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio 2005.  

Da análise da Figura, constata-se que o poder de compra nos municípios de Viana do Castelo e 
de Esposende registou, entre 2002 e 2005, um acréscimo, sendo que no município de Caminha 
este apresentou uma tendência para a estabilidade.  

Relativamente às regiões onde se inserem, verifica-se que os concelhos que pertencem à NUT III 
Minho Lima apresentam índices de poder de compra mais favoráveis que aquela sub-região, 
enquanto o concelho de Esposende apresenta um índice ligeiramente inferior ao da NUT III 
Cavado. 

O factor de dinamismo relativo ao poder de compra mede o poder de compra derivado dos fluxos 
populacionais de cariz turístico, ou seja mede a tendência que subsiste, em termos sobretudo de 
dinâmica comercial, depois de retirada a influência do nível de poder de compra regularmente 
manifestada nos diferentes municípios e regiões do País. Este indicador apresenta-se como uma 
variável estandardizada, na qual o valor médio corresponde a 0 e o desvio padrão igual a 1. 
Analisando os valores apresentados na Figura constata-se que é o município de Caminha que 
exibe o valor mais elevado relativo ao factor de dinamismo do poder de compra, o que revela o 
peso da actividade turística naquele concelho. 

Equacionando a evolução destes indicadores na ausência de plano considera-se que se manterá 
a tendência verificada entre 2002 e 2005. 

Ainda para caracterizar a qualidade de vida foi consultada a Portaria n.º 200/2004 (2ª série) de 4 
de Fevereiro, que apresenta o apuramento do Índice de Desenvolvimento Social de acordo com os 
resultados dos Censos 2001. O Índice de Desenvolvimento Social engloba várias componentes, 
designadamente: a Esperança de vida à nascença, o Nível educacional e o Conforto e 
saneamento. Analisado este indicador, relativo ao ano de 2001 (ano mais recente) verifica-se que 
os três concelhos apresentam um valor superior à média nacional. 
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Figura 5.9 – Índice de Desenvolvimento Social, 2001 

0,903

0,923
0,922

0,916 0,916

0,89

0,9

0,91

0,92

0,93

Minho-Lima Caminha Viana do
Castelo

Cávado Esposende

IDS-Nacional

 

Nota: A Portaria n.º 200/2004 (2ª série) de 4 de Fevereiro apresenta o apuramento do Índice de Desenvolvimento Social de acordo com os 

resultados dos Censos 2001. 

Fonte: Portaria n.º 200/2004 (2ª série) de 4 de Fevereiro. 

 

Em conclusão, os três concelhos abrangidos pela presente AAE 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. 

Turismo, Recreio e Lazer 

Um dos pontos-chave para o usufruto do litoral consiste na existência de infra-estruturas 
devidamente articuladas. Nesse sentido, a rede de percursos pedonais e ciclovias constitui uma 
importante mais valia do território. Nos três municípios abrangidos pela presente AAE existem 
desde já um conjunto de percursos pedonais e de passadiços disponíveis para os utilizadores das 
praias bem como para os restantes utilizadores.  

Além dos percursos pedonais existentes ao longo do litoral, que se desenvolvem essencialmente a 
partir de passadiços sobreelevados, destacam-se os percursos fluviais designadamente o 
Percurso Fluvial no Cávado que pode ser efectuado a bordo do Rabumba, uma embarcação 
propriedade do Fórum Esposendense que realiza viagens no rio Cávado,  bem como os percursos 
da natureza devidamente enquadrados no PNLN e que se descrevem no Quadro seguinte. 
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Quadro 5.24 - Percursos existentes no Parque Natural do Litoral Norte 
Percursos 
pedestres 

Características Motivos de interesse 

Extensão: 9,5 Km 

Duração: 3h 

Entre o Neiva e o 
Atlântico 

Dificuldade: Fácil 

O estuário do Rio Neiva e as espécies de fauna e flora que aí 
residem. O sistema dunar. Praias de seixos. A área de cultivo de 
produtos agrícolas. Capela de Santa Tecla e os engenhos de 
moagem e serração que se encontram junto do curso do Neiva. 

Extensão: 5,5 Km 

Duração: 2,3h 

Entre o Cávado e o 
Atlântico 

Dificuldade: Fácil 

Este percurso de Pequena Rota Circular, que se desenvolve a sul 
do Rio Cávado pode ser subdividido em duas partes, de acordo 
com os objectivos, podendo ser um pequeno passeio turístico, 
didáctico ou como caminhada para conhecer os diferentes habitats 
do Parque Natural do Litoral Norte e as espécies de fauna e flora 
que aí habitam. O percurso tem como ponto de partida o Clube 
Náutico de Fão, continuando pelo estuário através de passadiço 
seguindo a margem esquerda do Cávado, passando pelo pinhal de 
Ofir até chegar à restinga com miradouro em local privilegiado 
sobre o estuário, cordão dunar as finas areias da praia de Ofir. O 
percurso continua pela praia até junto do Hotel Ofir, seguindo 
depois para o pinhal da S.ª da Bonança.  

Extensão: 6,9 Km 

Duração:3h 

Actividades agro-
marítimas 

Dificuldade: Fácil 

Este percurso, desenvolve-se a Norte da freguesia de Apúlia, em 
terrenos incluídos no Parque Natural do Litoral Norte. Com um grau 
de dificuldade fácil, dado que decorre a cotas de altitude muito 
baixas, entre terrenos de areia e terra batida, tem como motivações 
as actividades agro-marítimas (masseiras, pesca artesanal e 
apanha do sargaço e do pilado), os sistemas de tecnologia 
tradicionais de moagem, para além da vastidão de recursos 
naturais como os recifes, dunas, sistema lagunar do holocénico 
(lagoa de Apúlia), habitat de florestas aluviais resíduais e carvalhais 
assim como o pinhal. O final do percurso faz-se junto ao mar. 

Outros percursos: Percurso das Azenhas e  

Percurso da Associação Rio Neiva. 

Percurso 
automóvel 

Características Motivos de interesse 

Extensão: 35 Km 

Duração: 2,5h 

Ponto de partida: 
Esposende 

Ponto de chegada: 
Apúlia Dificuldade: Fácil 

Estuário do Cávado. Dunas de Suave Mar. Praia do Belinho. 
Estuário de Rio Neiva. Castro de São Lourenço. Ponte de Fão. 
Praia de Ofir. Facho de Senhora da Bonança e Moinhos da Apúlia. 

Fonte: ICNB – Visitar a Área Protegida, Percursos in www.icnb.pt 

 

Verifica-se que nos últimos anos se têm vindo a criar um conjunto de percursos pedonais, pelo 
que, tendencialmente, se prevê o aumento da rede de percursos, embora se constate a 
inexistência de ciclovias, apenas tendo sido identificada uma em Vila Praia de Ancora. 

A capacidade das praias e dos respectivos apoios consta do POOC Caminha Espinho. Da análise 
daquele POOC constata-se que foram identificadas 17 praias20, que, no total, consideram uma 

                                                           
 
20 Note-se que uma praia pode corresponder a mais que uma zona balnear, razão pela qual o número de zonas balneares (identificadas no Quadro 5.13, é 
superior ao número de praias. 
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capacidade de carga máxima de 24.850 utentes. Os vários planos de praia prevêem determinadas 
acções nos apoios de praia existentes (designadamente a relocalização, a alteração de tipologia 
ou a reabilitação) bem como a criação de novos apoios de praia. 

Contabilizando o número de planos de praia já executados, ou seja as praias para as quais já foi 
desenvolvido o respectivo projecto de execução (tendo como base o plano de praia constante do 
POOC) verifica-se que das 17 praias existentes, cerca de 50% já viram os seus planos de praia 
implementados. 

O POOC Caminha Espinho foi aprovado em 1998, e com a alteração de 2007 foram criadas duas 
praias, considerando-se que a concretização dos planos de praia tem sido efectuada a um ritmo 
mais lento do que aquele que seria desejável. 

Quadro 5.25 – Planos de Praia, ponto de situação da implementação e principais características 

Plano de 
Praia Designação 

Ponto de 
situação da 

implementação 
Capacidade 

Apoios de 
Praia 

Previstos 
PP1 Praia da Foz do Minho   1900 2 

PP2 Moledo Executado 1900 2 

PP3 Vila Praia de Âncora Executado 600 2 

PP4 Forte do Cão (Gelfa) Executado 400 1 

PP5 Ínsua   700 1 

PP6 Afife   1800 2 

PP7 Arda/Bico  1400 1 

PP8 Paçô/Carreço   600 1 

PP9 Carreço/Camarido/Lumiar Executado 1200 2 

PP10 Cabedelo/Cabedelo/Luzia Mar Executado 2900 1 

PP11 Amorosa/Amorosa Sul - Chafé  
Parcialmente 

Executado 
1000 

3 

PP12 Pedra Alta (Castelo de Neiva) 
Parcialmente 

Executado 
300 

1 

PP13 Rio de Moinhos   350 1 

PP14 Cepães/Suave Mar  4900 4 

PP15 Ofir 
Parcialmente 

Executado 
1000 

2 

PP16 Apúlia Norte/Apúlia 
Parcialmente 

Executado 
3450 

4 

PP17 Ramalha   450 1 

 

O facto de na área em estudo existir uma área protegida constitui uma oportunidade para o 
desenvolvimento de um conjunto de actividades associadas ao turismo, designadamente à 
visitação. Entre 1996 e 2000, as visitas ao Parque Natural do Litoral Norte apresentaram valores 
relativamente reduzidos com um valor mínimo de cerca de 800 visitantes anuais visitas guiadas e 
um valor máximo de cerca de 2300 visitantes anuais. A partir de 2001 o número de visitantes 
aumentou substancialmente, tendo inclusivamente sido atingidos os 10800 visitantes em 2003. 
Nos anos mais recentes verifica-se que o número de visitantes rondou os cerca de 5000 visitantes 
por ano. Relativamente ao perfil dos visitantes este é caracterizado maioritariamente por jovens 
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em visitas de estudo (média 14 anos), famílias residentes locais e passantes, incluindo alguns 
estrangeiros. 

Figura 5.10 – Número de visitas e visitantes ao Parque Natural do Litoral Norte, 1996 a 2008 
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Fonte: ICNB, Departamento de Gestão das Áreas Classificadas. 

 

No que se refere à distribuição mensal das visitas guiadas constata-se que as mesmas ocorrem 
durante todos os meses do ano embora com maior frequência nos meses de Abril Maio e Junho, 
situação que é considerada positiva na medida em que constitui uma alternativa ao turismo de sol 
e praia. 

Acrescem às iniciativas de visitação promovidas pelo PNLN, as actividades desenvolvidas pelo 
município de Esposende no que concerne a acções de educação e de sensibilização ambiental, 
pelo que se estima que o número de visitantes do Parque Natural, e do litoral de Esposende em 
particular, continue a aumentar. 
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Figura 5.11 - Distribuição mensal das visitas e visitantes ao Parque Natural do Litoral Norte, 2008  
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                         Fonte: ICNB, Departamento de Gestão das Áreas Classificadas. 

Relativamente às infra-estruturas de acolhimento aos visitantes do PNLN, bem como da restante 
área, verifica-se que existe uma carência a este nível, na medida em que não existem estruturas 
de acolhimento especificamente direccionadas para a informação e sensibilização sobre a 
conservação da natureza e sobre o litoral, apenas podendo destacar-se a sede do PNLN, que se 
localiza em Esposende. 

Face à tendência registada bem como ao desenvolvimento de um conjunto de planos e programas 
designadamente do plano de ordenamento do PNLN bem como do programa de visitação das 
Áreas Protegidas e ainda face ao crescente interesse em termos turísticos de actividades de 
turismo natureza, estima-se que nos próximos anos se verifique um aumento deste indicador. 

No que se refere à criação deste tipo de estruturas salienta-se a criação do Centro de Mar em 
desenvolvimento pela Valimar ComUrb. De acordo com informação retirada do site da Valimar, 
“Com um prazo de execução estimado de 5 a 15 anos, o projecto do Centro de Mar engloba a 
criação de um edifício farol, a situar-se em Viana do Castelo, um centro de desportos náuticos de 
nível europeu; o centro de remo de Touvedo, em Ponte da Barca; uma marina atlântica de 
dimensão internacional (mil a dois mil postos de amarração) e serviços de apoio à náutica; um 
centro de talassoterapia; um museu marítimo com quatro pólos dispersos pelo território da 
Valimar; um museu da fruição da água em Arcos de Valdevez e um centro de investigação do mar 
e dos rios, num investimento global de 39 milhões de euros.” 

Caracterizados os visitantes do PNLN bem como as infra-estruturas existentes, interessa agora 
verificar qual a situação ao nível dos empreendimentos turísticos existentes. 

De acordo com a informação fornecida pelo Turismo de Portugal, em formato digital, foi possível 
aferir o número de Empreendimentos turísticos e TER classificados existentes nos três concelhos 
em estudo bem como na área de intervenção do PEIRVLN. 

No Quadro seguinte apresenta-se a informação recebida, sendo efectuada a distinção entre os 
empreendimentos existentes na área dos concelhos e os empreendimentos existentes na área de 
intervenção do PEIRVLN. 
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Quadro 5.26 – N.º de empreendimentos turísticos e TER nos três concelhos em 2009, inseridos dentro 
e fora do PEIRVLN 

Caminha Esposende** Viana 
Tipologia 

Total Dentro Fora Total Dentro Fora Total Dentro Fora 
Albergaria 1 1     1 1  

Aldeamento Turístico 3* 1  1       

Apartamento Turístico 2* 5 4 1 1  1 8 6 2 

Apartamento Turístico 3* 2 2  1 1  1  1 

Casa de Campo     1  1 4  4 

Estalagem 4*    2 2     

Estalagem 5*       1 1  

Hotel 2*       2 2  

Hotel 3* 1 1  3 2 1 1 1  

Hotel 4* 1 1  1 1  3 2 1 

Hotel Rural       1  1 

Moradia Turística 2ª 
categoria 11 2 9 4  4 7 2 5 

Motel 3*       1 1  

Parque de Campismo 
Privativo 2*    2  2 1 1  

Parque de Campismo 
Público 2* 3 2 1       

Parque de Campismo 
Público 3* 1  1    1 1  

Pensão 1ª categoria       2 1 1 

Pensão 2ª categoria 1  1 1 1  4 4  

Pensão 3ª categoria 3 3  3  3 2 2  

Pousada        1  1 

Turismo de Habitação 1  1    7 1 6 

Turismo Rural 8 2 6 1  1 12 1 11 

Agroturismo       3  3 

Total 39 18 21 20 7 13 60 27 33 

TOTAL 3 CONCELHOS 119         

TOTAL PEIRVLN 52         

Fonte: Turismo de Portugal 

Eencontram referenciados, no concelho de Caminha e de Viana do Castelo 22 e 16 apartamentos turísticos respectivamente, que não se 

encontram mencionados no Quadro pelo facto de não ser possível enquadrar aqueles emprrendimentos na área geográfica do PEIRVLN. 

A moradias turísticas  devem ser entendidas como alojamento local (n.º 5 do art.º 75.º do Decreto-lei n.º 228/2009, de 14 de Setembro). 

**Acresce a pousada da Juventura Foz do Cávado, localizada em Fão 
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De acordo com a informação constante no Quadro, nos três concelhos foram contabilizados cerca 
de 119 empreendimentos turísticos e TER, sendo que desses cerca de 52, se localizam na área 
de intervenção do PEIRVLN. É o concelho de Viana do Castelo aquele que detém maior número 
num total de 60 (dos quais 27 se localizam na área de intervenção) seguido por Caminha, com 30 
(dos quais 18 se localizam na área de intervenção) e por Esposende com 20 (dos quais 13 se 
localizam na área de intervenção), estes estabelecimentos encontram-se vocacionados 
essencialmente para o turismo balnear, situação que se confirma pelo facto de se destacar a 
predominância das moradias e apartamentos turísticos e de pensões, o que revela a sua reduzida 
qualidade e expressão. Relativamente às moradias turísticas, as mesmas devem ser entendidas 
como alojamento local e não integram os empreendimentos turísticos (face ao disposto no n.º 5 do 
art.º 75.º do Decreto-lei n.º 228/2009, de 14 de Setembro, que altera o Decreto lei n.º 39/2008, de 
7 de Março). 

Os estabelecimentos mencionados são na sua maioria de pequena dimensão sendo que a 
capacidade de alojamento da totalidade dos empreendimentos é de 4079 camas sendo que os 
empreendimentos turísticos localizados na área de intervenção do PEIRVLN concentram cerca de 
64% do número de camas (2627 camas). Esta percentagem revela-se elevada tendo em conta a  
dimensão de área de intervenção mas, mais uma vez, revela a importância do turismo de sol e 
mar nestes concelhos. 

Tendo em conta o tipo de turismo praticado, frequentemente no período de Verão é atingida a 
ocupação a 100%, o que revela a falta de resposta para este tipo de turismo. Todavia, analisada a 
taxa de ocupação anual verifica-se que esta apresenta valores relativamente baixos, com efeito 
Viana do Castelo apresenta uma taxa de ocupação de 8,16%, Caminha 6,4 e Esposende 5,43 (de 
acordo com dados disponibilizados pelo INE). 

Este fenómeno é igualmente verificado se analisadas as percentagens de ocupação entre Junho e 
Setembro, que para os três concelhos em estudo revelam valores na ordem dos 40% e superiores 
como é o caso de Caminha. 

Figura 5.12 – Proporção de dormidas entre Julho e Setembro, 2007 
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                                Fonte: INE – Anuário Estatístico, 2007 
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No que se refere a infra-estruturas de acolhimento cumpre ainda identificar a existência de três 
parques de campismo. 

Por fim, salienta-se que de acordo com os dados disponibilizados pelo Turismo de Portugal, 
existem cerca de 18 empreendimentos turísticos previstos para os três concelhos, dos quais 7 se 
irão localizar na área de intervenção do PEIRVLN. As tipologias destes empreendimentos são 
Estalagem 5*, Hotel Apartamento 3*, Apartamento Turístico 3*, Hotel Residencial de 3*, Hotel 3*, e 
dois Hotéis de 4*, o que de certa forma indicia um aumento na qualidade dos novos 
empreendimentos. 

Verifica-se assim, que não obstante o elevado potencial turístico da área, os três concelhos não 
revelam modelos de intervenção ajustados à possibilidade de desenvolvimento de grandes acções 
integradas, denotando-se a falta de acompanhamento turístico bem como de parcerias com vista à 
revitalização de actividades inter-concelhias que promovam a realização de práticas de lazer 
devidamente organizadas, bem como a inexistência de material de divulgação sobre esta área.21 

Potencial humano e empresarial 

Face aos desafios da sociedade actual, pretende-se com este critério avaliar de que forma é que o 
plano contribui para a promoção da inovação e da tecnologia. 

Para a caracterização da situação actual, foram consultados os dados constantes do PROT Norte 
versão patente em discussão pública designadamente os Estudos Complementares de 
Caracterização Territorial e Diagnóstico Regional, ao Volume relativo às Estruturas e Dinâmicas 
Produtivas na Região Norte. 

De acordo com aquele documento “(…) a  investigação e o desenvolvimento são pouco 
valorizados enquanto factores de competitividade. Além disso, é relativamente escasso o conteúdo 
tecnológico da indústria do Norte, sendo também diminuto o emprego na área das tecnologias de 
informação e comunicação. O Grande Porto é, mais uma vez, a excepção, ao apresentar 
proporções de emprego tecnológico superiores à média nacional quer na indústria, quer nas 
tecnologias de informação e comunicação. No restante território, encontramos situações bastante 
díspares, com o Minho-Lima a distinguir-se pelo conteúdo tecnológico da sua indústria e com o 
Cávado a salientar-se no emprego nas TIC, cabendo mais uma vez ao Tâmega a posição mais 
desfavorável” 22 (sublinhado nosso). 

De seguida apresenta-se uma Figura que reflecte o acabado de mencionar. 

Figura 5.13 - Actividades TIC e indústria de média e alta tecnologia 

                                                           
 
21 Quaternaire, 2007, Plano Estratégico do Sítio da Rede Natura 2000 Litoral Norte 
22 CCDR Norte, 2009, PROT Versão para discussão Publica, Estudos da Fase 1 - Estruturas e Dinâmicas Produtivas na Região do Norte 
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Fonte: CCDR Norte, 2009, PROT Versão para Discussão Publica, Estudos Fase 1 - Estruturas e Dinâmicas Produtivas na Região do Norte 

No Quadro seguinte apresenta-se um conjunto de indicadores que pretendem caracterizar o tecido 
empresarial dos três concelhos, bem como da região Norte. 

Quadro 5.27 - Tecido Empresarial em 2004 

Concelhos e 
NUT II norte 

N.º médio de 
pessoas ao 
serviço por 

estabelecimento 

% de 
estabelecimentos 
com menos de 10 

pessoas ao 
serviço 

Exportações 
concelhias 

em 
proporção 
do total da 

região Norte 

% de 
emprego da 
ind. transf. 
em ind. de 

média e alta 
tecnologia 

% de 
emprego em 
actividades 

TIC 

Caminha 4,5 92 0,06 4 0,2 

Viana do Castelo 7,9 83 2,77 19 1,3 

Esposende 7 82 1,00 8 3,3 

Norte 7,1 85 100 12 2,4 

Fonte: CCDR Norte, 2009, PROT Versão para Discussão Publica, Estudos Fase 1 - Estruturas e Dinâmicas Produtivas na Região do Norte 

Verifica-se que é o município de Caminha que apresenta uma maior percentagem de 
estabelecimentos de pequena dimensão bem como os indicadores mais baixos relativamente à 
proporção de emprego da indústria transformadora em indústria de média e alta tecnologia e à 
proporção de emprego em actividades TIC. Viana do Castelo destaca-se na percentagem de 
emprego da indústria transformadora em indústria de média e alta tecnologia e Esposende 
destaca-se na percentagem de emprego em actividades TIC. Na figura seguinte apresenta-se a 
representação por concelho deste indicador. 
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Figura 5.14 – Percentagem de emprego em actividades TIC em 2004, por concelho 

 

Fonte: CCDR Norte, 2009, PROT Versão para Discussão Publica, Estudos Fase 1 - Estruturas e Dinâmicas Produtivas na Região do Norte 

No que se refere ao emprego em indústrias de média e alta tecnologia, Figura 5.15, verifica-se que 
o município de Viana do Castelo se destaca dos restantes com uma percentagem entre os 15% e 
os 22%, enquanto nos concelhos de Caminha e Esposende estas percentagens não chegam a 
atingir os 9%. 

Figura 5.15 – Emprego em indústrias de média e alta tecnologia 

 

 

Fonte: CCDR Norte, 2009, PROT Versão para Discussão Publica, Estudos Fase 1 - Estruturas e Dinâmicas Produtivas na Região do Norte 

 

Nesta matéria, refira-se ainda o diagnóstico apresentado na Proposta de Plano Estratégico que 
menciona “(...) nos últimos 10 anos ocorreram alterações relevantes na consolidação e 
modernização da base empresarial existente, assumindo destaque o surgimento de um processo 
de transição ao nível da especialização produtiva, com forte incidência no sector secundário. Esta 
situação resulta da conjugação dos investimentos realizados nos domínios das acessibilidades e 
de infra-estruturas de acolhimento empresarial com a disponibilidade de mão-de-obra. 
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Neste processo, é de destacar também o papel que as instituições de ensino superior, em 
particular o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), têm desenvolvido com as empresas 
locais, numa clara aproximação da oferta formativa às necessidades do tecido produtivo, que tem 
resultado num contributo positivo para a introdução de mão-de-obra qualificada na estrutura 
empresarial do território. 

Os investimentos recentemente realizados na criação de um cluster eólico em Viana do Castelo 
traduzem este movimento de inovação e desenvolvimento da base empresarial deste território, 
neste caso com maior incidência no concelho de Viana do Castelo, mas que, pela própria 
dimensão do projecto e do efeito multiplicador perspectivado, traduzir-se-á em mais-valias 
transversais aos concelhos envolventes. Estas serão expressivas ao nível do volume de emprego, 
uma vez que são apontados 1.800 novos postos de trabalho (dos quais 700 directos e 1.100 
indirectos). Salienta-se ainda que o projecto prevê soluções tecnológicas com o objectivo de criar 
um centro de competências de primeira linha no país, desenvolvendo uma nova fileira industrial. 

Em simultâneo, têm-se desenvolvido apostas na disseminação das TIC, com a promoção de 
projectos de ligação do território em fibra óptica, como a Valimar Digital e a Valimar Net, resultado 
de uma parceria da VALIMAR COM URB com o IPVC. O objectivo último prende-se com o reforço 
da atractividade do território às empresas e aos serviços de base tecnológica. 

A existência dos recentes parques empresariais favoreceu a instalação de novas empresas, 
algumas de base tecnológica, e que constituem projectos âncora para este território. Contudo, 
importa salientar que a insuficiente oferta de actividades específicas, como, por exemplo, o 
marketing ou sistemas de informação, dificulta uma maior atracção de empresas industriais ou de 
I&D. Esta situação também dificulta a fixação de quadros qualificados no território, bem como o 
crescimento da capacidade empreendedora e inovadora dos empresários existentes ou potenciais. 
Assim, as novas unidades instaladas são consumidoras de serviços fora da região, 
designadamente em áreas técnicas específicas em que a oferta se concentra na Área 
Metropolitana do Porto e em Braga.” 

5.5.3. Efeitos decorrentes da implementação do plano (oportunidades e riscos) 

No Quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos principais objectivos e orientações estratégicas 
constantes nos vários documentos que consubstanciam o QRE que estão relacionados com os 
objectivos de sustentabilidade definidos para o presente FCD. 

Quadro 5.28 – Relação entre os objectivos do QRE e as Propostas do PEIRVLN para o FCD 
Desenvolvimento económico e social 

QRE PEIRVLN 

Objectivos e Orientações Estratégicas  
Planos e 

Programas Eixos Projectos 
Acções 

Complemen. 
Qualidade de vida      

Garantir a coesão social actuando, em particular, nos 
objectivos do aumento do emprego e do reforço da 
empregabilidade e do empreendedorismo, da melhoria 
da qualificação escolar e profissional, do estímulo às 
dinâmicas culturais, e assegurando a inclusão social, 
nomeadamente desenvolvendo o carácter inclusivo do 
mercado de trabalho, promovendo a igualdade de 
oportunidades para todos e a igualdade de género, 
bem como práticas de cidadania inclusiva, reabilitação 
e reinserção social, conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal e a valorização da 
saúde como factor de produtividade e medida de 

QREN 

ENDS 

Norte 2015 

- - - 
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QRE PEIRVLN 

Objectivos e Orientações Estratégicas  
Planos e 

Programas Eixos Projectos 
Acções 

Complemen. 
inclusão social. 

Turismo e recreio e lazer     

Qualificar e valorizar os recursos turísticos e as infra-
estruturas de suporte ao Turismo Regional, 
potenciando os produtos turísticos prioritários e criar as 
infra-estruturas de suporte ao Turismo regional. 

Agenda 
Turismo 

PENT / POOC  

PO Norte 

Eixo 3 

Eixo 4 
P5, P6, P7, 
P8 F, G 

Melhorar as infra- estruturas de apoio ao PNLN, 
criar/valorizar caminhos / percursos na natureza, 
promover a divulgação das Áreas protegidas e dos 
seus produtos, desenvolver a oferta de ecopistas 
compatibilizar as actividades de turismo de natureza 
com as características ecológicas e culturais de cada 
local, respeitando as respectivas capacidades de 
carga. 

Agenda 
Turismo 

PENT 

/POPNLN 

PNTN 

Eixo 3 P5, P7 G 

Aumentar a oferta de serviços complementares à 
actividade náutica, reforçar as infra-estruturas 
relacionadas com o turismo náutico, aumentar o 
número de marinas, promover a criação de condições 
favoráveis ao acolhimento e ao desenvolvimento de 
actividades da náutica de recreio e de turismo costeiro 
sustentável. 

Agenda 
Turismo 

PENT 

ENGIZC 

Eixo 4 P8 A, F 

Valorizar a excelência turística regional e apostar, num 
segundo nível, nos produtos Turismo de Negócios, 
Natureza, Saúde e Enoturismo, de modo a reduzir a 
sazonalidade da região. 

PO Norte 
Eixo 3 

Eixo 4 
P5, P6, P7, 
P8  

Potencial humano e empresarial     

Aprofundar o conhecimento científico sobre os 
sistemas, os ecossistemas e as paisagens costeiros e 
Promover a qualificação dos portugueses e das 
portuguesas, desenvolvendo e estimulando o 
conhecimento, a ciência, a tecnologia, a inovação, a 
educação e a cultura como principal garantia do 
desenvolvimento do País e do aumento da sua 
competitividade.  

QREN 

ENGIZC 
Eixo 5 P9 G, I 

Apostar no reforço das competências científicas e 
tecnológicas, imprimir um novo impulso à inovação 

PT Eixo 5 -  

Tirar partido das tecnologias de informação e 
promoção das TIC como factor de coesão social, em 
consonância com as estratégias e programas do Ligar 
Portugal e do Plano Tecnológico. 

ENDS  

 PNPOT 
Eixo 5 -  

Apoio à criação e consolidação de “clusters” 
emergentes e de empresas de base tecnológica em 
sectores que promovam o interface com as 
competências e capacidades regionais em ciência e 
tecnologia; 
Requalificação, inovação e reforço das cadeias de 
valor nos sectores de especialização; 
Promoção da economia digital e da sociedade do 

POR Norte Eixo 5 -  
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QRE PEIRVLN 

Objectivos e Orientações Estratégicas  
Planos e 

Programas Eixos Projectos 
Acções 

Complemen. 
conhecimento; 

Promover a Intensificação Tecnológica da Base 
Produtiva Regional (Norte ITEC) bem como a 
competitividade, inovação e conhecimento 

Norte 2015 

 PO Norte 
Eixo 5 P9  

* Identificados no capítulo 3.4 

 

Identificados os contributos dos eixos estratégicos para a concretização objectivos previstas no 
QRE, sintetizam-se no Quadro seguinte os riscos (impactes negativos) e oportunidades (impactes 
positivos) dos vários eixos relativamente aos critérios do FCD Desenvolvimento Económico e 
Social. 

Quadro 5.29 – Síntese das oportunidades e riscos para o FCD Desenvolvimento Económico e Social 

Critérios e 
Eixos Estratégicos 

Qualidade de 
Vida 

Turismo Recreio 
e lazer 

Potencial humano 
e empresarial 

 Eixo 1 -Defesa Costeira 0 + 0 

Eixo 2 - Recursos naturais 0 + 0 

Eixo 3 - Valores naturais e 
culturais 0 ++ 0 

Eixo 4 - Núcleos urbano-
maritimos + ++ 0 

Eixo 5 – Actividades 
Económicas e Inovação ++ + + 

(+) Oportunidades, (-) riscos, (0) sem relação 

Qualidade de vida 

As propostas apresentadas pela proposta de PEIRVLN, com destaque para as constantes do Eixo 
5, visam a promoção da qualidade de vida, que se traduzirá pela criação de emprego que se 
reflectirá positivamente no poder de compra, através da criação de actividades económicas 
passíveis de imputar um estímulo na economia regional. Todavia, são acções complementares da 
proposta de PEIRVLN as que mais contribuem para este critério, designadamente as que se 
prendem com a potenciação do Porto de Viana do Castelo, que constitui uma das orientações de 
vários instrumentos que constituem o QRE, bem como a criação de estruturas de apoio a 
iniciativas empresariais e de apoio à empresas e à sua inovação organizacional, entre outras. 
Cabe então à presente AAE garantir e acompanhar a implementação daquelas medidas. 

Turismo recreio e lazer 

Independentemente do facto de o PENT não destacar o Minho como Pólo Turístico Regional, os 
restantes instrumentos que constituem o QRE da presente AAE apontam para valorização, 
diversificação e aumento das infra-estruturas de apoio ao desenvolvimento turístico. Neste 
contexto a proposta de Plano Estratégico constitui uma forte oportunidade, na medida em que os 
Eixos 3 e 4, que em conjunto enquadram o tema “Turismo, uma aposta na sustentabilidade”, 
apresentam um conjuntos de medidas com vista a potenciar os valores presentes numa óptica de 
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desenvolvimento da actividade turística, tendo em conta os recursos que encerra e que se 
enquadram na região promocional do Minho tal como identificados na figura seguinte. 

Figura 5.16 – Principais recursos turísticos por sub-marcas turístico promocionais 

 

          Fonte: CCDR, PROT Norte – Versão para discussão pública 

Tendo ainda em consideração que os objectivos do QRE relativos à necessidade de 
desenvolvimento de actividades de turismo sustentável, considera-se que os Eixos 1 e 2 também 
constituem oportunidades para este critério na medida em que o objectivo máximo é atingir um 
“Território de Excelência”. 

Face aos indicadores seleccionadas, destacam-se da proposta de PEIRVLN os seguintes 
projectos destinados: 

•••• Ao reordenamento e qualificação das frentes marítimas, contribuindo para, entre outras: a 
valorização dos aglomerados, a requalificação dos espaços públicos e a criação de passadiços; 

•••• À valorização ambiental das áreas de pinhal, criando áreas de lazer, percursos pedonais e de 
interpretação da natureza; 

•••• À valorização paisagística e ambiental das áreas adjacentes a zonas balneares, prevendo a 
criação de uma unidade hoteleira, de parques de merendas, passadiços, observatórios e 
miradouros; 

•••• À reabilitação e dinamização de elementos patrimoniais e singulares da paisagem, prevendo a 
valorização de Moinhos e Fortes com a colocação de painéis informativos sobre os valores 
presentes, e promovendo, em simultâneo, um desenvolvimento turístico de qualidade;  

•••• À criação da “Porta de Entrada do Parque Natural do Litoral Norte”, como Centro de 
Interpretação Ambiental dotado de um conjunto de infra-estruturas de apoio aos visitantes; 

•••• À concretização dos Planos de praia previstos no POOC e ainda não implementados (deve 
aqui ser mencionado que na versão final do PEIRVLN devem ser retiradas as acções relativas 
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à implementação dos Planos de Praia de Suave Mar e Carreço, que entretanto já foram 
concretizadas); 

•••• À criação da Ecovia do Litoral Norte, promovendo a fruição da zona costeira através da criação 
de percursos cicláveis e pedonais. 

Em resumo, a implementação do PEIRVLN contribuirá positivamente para dotar a área em estudo 
de mais e melhores infra-estruturas de apoio aos visitantes, uma vez que actualmente a mesma é 
caracterizada pela carência das mesmas. No mesmo sentido, o PEIRVLN, pelo tipo de estruturas 
que prevê contribuirá para minimizar o problema da sazonalidade também característico desta 
região. 

Potencial humano e empresarial 

A proposta de plano estratégico tende a gerar externalidades positivas no desenvolvimento sócio-
económico da região, designadamente através da qualificação dos recursos da inovação e da 
criação de oportunidades, principalmente através da concretização do Eixo 4 e particularmente do 
Eixo 5. Mais uma vez deve ser mencionado que o grande contributo da proposta de PEIRVLN 
para este critério reside na implementação dos projectos complementares. 

5.6. PATRIMÓNIO E PAISAGEM 

5.6.1. Objectivos de sustentabilidade, critérios e indicadores 

As áreas litorais e estuarinas geralmente integram um conjunto de sítios arqueológicos e de 
elementos construídos relacionados com actividades como a pesca e a exploração dos recursos 
aquáticos, com a navegação, a defesa e o comércio, de elevado valor patrimonial e científico e 
detentores de uma integração paisagística e geoestratégica notável.  

O Relatório Ambiental enuncia a multiplicidade de marcas da presença humana no Litoral Norte, 
datadas desde as épocas mais remotas até à contemporaneidade e profundamente enraizadas na 
paisagem, que se assumem no presente como valores culturais indissociáveis de uma estratégia 
de desenvolvimento ambientalmente sustentado. 

Quadro 5.30 - Objectivos, critérios e indicadores para o FCD Património e paisagem 

Património e Paisagem* 
Objectivo:  

Avaliar os problemas relativos á conservação e valorização do património cultural e verificar de que forma o 
Plano assegura a compatibilização das acções previstas com a preservação in situ de arqueossítios e edificado 

 

Critério: Património arqueológico, arquitectónico e etnográfico  

Avaliar os usos e as actividades incompatíveis com a conservação dos sítios arqueológicos e com o património 
edificado 

Indicadores: Património inventariado na área de afectação das acções previstas pelo Plano: 

- Imóveis classificados e em vias de classificação;  

- Sítios arqueológicos em meio terrestre e subaquático; 

- Outros imóveis com interesse arquitectónico e etnográfico. 

Critério: Valorização e promoção dos valores culturais e paisagísticos singulares 

Avaliar os factores de valorização e de degradação da paisagem, nomeadamente ao nível da protecção e 
valorização dos elementos singulares do Litoral Norte. 
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Património e Paisagem* 
Indicadores: Valores paisagísticos singulares do litoral Norte 

*Face à correlação entre os dois critérios, a análise é desenvolvida em conjunto 

5.6.2. Caracterização da situação actual e evolução prevista na ausência de Plano 

No Anexo IV é feita uma descrição detalhada do património histórico e arqueológico presente na 
área do PEIRVLN. 

Do ponto de vista do património etnográfico e paisagístico, destacam-se os seguintes elementos 
estruturantes da paisagem do Litoral Norte: 

•••• As masseiras – são campos agrícolas adjacentes ao cordão dunar estabilizado, que são 
escavados até se atingir o lençol freático. Neste são cultivados produtos hortícolas e os taludes 
funcionam como limites da parcela agrícola, que são também utilizados para plantar vinha. 

•••• As camboas – são formadas por pedras encravadas na areia em meia-lua, virada à terra, que 
serviam para apanhar peixe, no período da baixa-mar. 

•••• Os moinhos – que constituem estruturas singulares do patromónio cultural e paisagístico 
(Moledo, Carreço, Areosa, Nateiro e Afonso). 

•••• As novas praias de seixos e plataformas rochosas associadas que constituem uma paisagem 
única. 

 
Fotografia  5.1 – Praia de Seixos em Esposende 

•••• A apanha de algas – mais especificamente do sargaço, uma alga rica em nutrientes, que 
depois de seca é utilizada como fertilizante agrícola e constituiu, entre a Idade Média e meados 
do século XX, uma das actividades mais relevantes do ponto de vista económico e social do 
Litoral Norte. Entre o Rio Moinho e o Rio Douro terão mesmo existido portos exclusivamente 
especializados na apanha de algas. Noutros (como Fão ou Apúlia) a apanha de algas era mais 
relevante do que a pesca (Cabral, 2005, p.7). Esta actividade era genericamente livre, embora 
existissem áreas condicionadas, como a ilha da Ínsua entre os séculos XVII-XIX, na qual esta 
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actividade se encontrava dependente da autorização expressa do convento franciscano ali 
sedeado. O grupo de ‘Sargaceiros da Casa do Povo de Apúlia’, com o apoio da autarquia de 
Esposende, vai formalizar uma candidatura à UNESCO para que a apanha local do sargaço 
obtenha o estatuto de património oral e imaterial da humanidade 
(http://www.correiodominho.pt/noticias, 2009). A apanha do sargaço já integrou uma 
candidatura luso-galaica a património oral e imaterial da humanidade, em 2005, sem sucesso. 
A atribuição do estatuto de património oral e imaterial da humanidade à apanha do sargaço da 
Apúlia poderá ter efeitos positivos não só ao nível da preservação da tradição, mas também na 
promoção turística da zona e no incremento da agricultura biológica. 

 
Figura 5.17 - Imagem do início do século XX do farol de Montedor 

 

Na Figura seguinte identificam-se os elementos de valor arqueológico, arquitectónico e etnográfico 
integrados na área de intervenção das acções do Plano Estratégico, descritos no Anexo V. 
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Figura 5.18 - Elementos de valor arqueológico, arquitectónico e etnográfico integrados na área de 
intervenção 

 

 
 

Face à descrição efectuada apresentam-se de seguida os principais problemas identificados num 
cenário de evolução na ausência do PEIRVLN. 

Usos e actividades incompatíveis com a preservação de sítios arqueológicos e património 
edificado  
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Os principais problemas incidentes sobre o património arqueológico consistem na destruição ou 
mau estado de conservação, devida a: 

•••• Causas naturais, como a erosão costeira; 

•••• Intensidade de ocupação antrópica do solo (uso agrícola, construção civil).  

Actualmente o litoral minhoto é afectado por um processo de transgressão marinha. Este processo 
tem um potencial particularmente danoso para depósitos sedimentares com materiais pré-
históricos que se estendem até aos limites das praias actuais (como São Domingos, Moledo ou 
Forte do Cão, Gelfa). Mas também tem um potencial risco para os conjuntos de arte rupestre 
identificados sobre afloramentos rochosos costeiros (no conjunto de Montedor salienta-se o caso 
dos painéis de Fornelos-Carreço) ou para conjuntos de pias salineiras proto-históricas e de época 
romana (exemplos também da Praia de Fornelos-Carreço). 

O assoreamento dos estuários terá provocado, nas últimas décadas, uma progressiva deposição 
de areias, fazendo com que os eventuais níveis arqueológicos se localizem a uma profundidade 
significativa em relação à superfície actual. 

A título de exemplo, os testemunhos de habitantes, como o do Sr. José Lopes (proprietário do 
estaleiro de Caminha) referem a sedimentação ocorrida no estuário, aproximadamente nas últimas 
quatro décadas, particularmente acentuada após o início da dragagem do canal do “ferry boat” que 
liga Caminha a O Pasaxe, e da construção de barragens a montante (estas informações são 
corroboradas por Torres et al. 1997). 

No Anexo IV- Referências do Factor Património, encontra-se registado, em quadro síntese, um 
amplo conjunto de notícias de naufrágio e de achados fortuitos. 

Com base nestes registos e na investigação histórica e arqueológica existente, encontra-se 
documentada a importância das vias fluvio-marítimas do Litoral Norte, desde pelo menos a Proto-
história. 

O todo o potencial arqueológico do meio aquático decorrente (muito para além do paradeiro 
incerto de prováveis vestígios resultantes dos naufrágios de que há notícia) se encontra em risco, 
quando são promovidas obras e intervenções que envolvem mobilização/dragagem de solos 
marinhos e estuarinos.  

Como normalmente acontece em áreas urbanas, a intensidade, densidade e consecutiva 
ocupação humana implicam problemas de conservação dos vestígios das épocas mais arcaicas. 
Este constitui um factor comum à maior parte dos núcleos urbanos, que contribuiu para a perda de 
valores arquitectónicos antigos que compõem a riqueza patrimonial dos núcleos urbanos do Litoral 
Norte. 

As áreas de núcleo antigo comportam, ainda assim, um considerável potencial arqueológico, 
podendo vir a ser identificados vestígios ou mesmo estruturas de épocas para as quais a 
historiografia local possui um acervo documental incipiente. Apesar das condicionantes impostas 
pelo crescimento e modernização nem sempre criteriosos, esta região dispõe de uma malha 
urbana típica da tradição construtiva de caris ribeirinho, que é do todo o interesse preservar e 
requalificar.  

O urbanismo reflecte a acumulação de várias épocas, vários estilos arquitectónicos e as 
sucessivas reconstruções. 
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Devido à antiguidade e degradação dos núcleos históricos urbanos é muito frequente a 
necessidade de proceder a intervenções de remodelação e reabilitação de edifícios e de 
arruamentos. Estas acções, quando executadas de forma descoordenada, desprovidas de uma 
regulamentação específica e de controlo e fiscalização eficazes, concorrem para a destruição e 
perda permanentes de parte do património urbano. 

Alguns dos principais problemas comuns aos núcleos urbanos antigos consistem na existência de 
edificado antigo devoluto e em ruínas, nomeadamente propriedade de particulares, e na limitada 
procura para a sua aquisição e recuperação. 

À luz da legislação do património cultural em vigor (Lei de Bases do Património Cultural Português, 
nº107/01, de 8 de Setembro de 2001, 209/01, DR Série I-A: 5808-5829), não poderão ser 
executas, nem mesmo projectadas intervenções sobre património classificado, nem realizadas 
intervenções em áreas com potencial arqueológico, sem a devida autorização das entidades 
competentes.  

Neste âmbito, quaisquer acções que impliquem intervenção no subsolo impõem o 
acompanhamento arqueológico, para além de eventuais trabalhos prévios de sondagem, 
escavação e registo apropriados. 

Só um plano regulador de obras, coordenado, convenientemente programado e executado por 
uma equipa especializada para as questões patrimoniais, pode contribuir para uma melhor 
implementação de medidas de mitigação dos impactes inerentes aos diferentes tipos de 
intervenções urbanas. 

A situação quase generalizada, a nível nacional, de abandono e ruína de estruturas de interesse 
etnográfico (aliada a limitações de acesso ou localização em propriedade privada e à limitada 
competitividade económica das tecnologias tradicionais, de exploração de recursos e 
transformação, perante tecnologias modernas e mais rentáveis) é contrariada em algumas áreas 
do contexto do Litoral Norte, onde persistem exemplares de unidades molinológicas, estruturas de 
pesca tradicional, práticas arcaicas de apanha de algas e estruturação tradicional dos campos 
agrícolas. 

Quadro 5-31 – Riscos actuais para os elementos de valor arquitectónico e etnográfico integrados nas 
áreas de intervenção das acções do Plano Estratégico 

Designação Causas da degradação 

Causas naturais (erosão)  1 -  

Bouca Velha Causas antrópicas – agricultura, construção civil 

Causas naturais (erosão)  2 

Chã das Carvalhas Causas antrópicas – agricultura, construção civil 

Causas naturais (erosão)  3 

Quinta da Torre Causas antrópicas – agricultura, construção civil 

4 

Conjunto fortificado da Vila 
de Caminha / Fortaleza de 
Caminha 

Causas antrópicas – pressão urbana 
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Designação Causas da degradação 

5 

Centro Histórico de 
Caminha 

Causas antrópicas – pressão urbana 

6 

Caminha – Travessa do 
Cais 

Causas antrópicas – pressão urbana 

7 

Forte da Ínsua 

Causas naturais – erosão decorrente da localização em ilha 

8 

Moinhos de Moledo 

Causas antrópicas – construção civil  

Causas naturais (erosão)  9 

Santo Izidoro Causas antrópicas – agricultura, construção civil 

Causas naturais (erosão)  10 

Vila Praia de Âncora Causas antrópicas – agricultura, construção civil 

Causas naturais (erosão)  11 

Camboas Causas antrópicas – agricultura, construção civil 

12 

Forte da Lagarteira / Forte 
de Âncora 

Causas antrópicas – construção civil, pressão urbana 

13 

Forte do Cão (Gelfa) 

Causas antrópicas – abandono 

14 

Forte do Cão 

Causas naturais – erosão costeira 

15 

Marinho 

Causas antrópicas – pressão urbana, construção civil  

16 

Fortim de Montedor / Forte 
de Paçô 

Causas antrópicas – abandono 

17 

Castro da Gandra 

Causas antrópicas – pressão urbana, construção civil  

18 

Moinhos de Montedor 

Causas antrópicas – construção civil  

Causas naturais – erosão costeira  19 

Gravuras Rupestres de 
Carreço / Montedor Causas antrópicas – agricultura, construção civil 

20 

Moinho do Afonso 

Causas antrópicas – abandono, agricultura 

21 

Moinhos de Areosa 

Não são identificados riscos efectivos, bem conservados 

22 

Veiga da Areosa 

Causas antrópicas – agricultura 

23 

Forte da Areosa, Fortim da 

Causas antrópicas – abandono 



 

 

 
   

   

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Litoral Norte – Relatório 
Ambiental  

E17140_F2_AAE_RA_001_l.doc | 121  
  

   

 
 

Designação Causas da degradação 

Areosa, Forte da Vinha ou 
Castelo Velho 

24 

Forte de Santiago da Barra 
ou Castelo de Santiago da 
Barra 

Não são identificados riscos efectivos, bem conservados 

25 

Barrelas 

Causas naturais – erosão costeira 

26 

Forte de Esposende / 
Castelo de São João 
Baptista / Farol de 
Esposende 

Causas antrópicas – abandono 

27 

Vila Menendis 

Causas naturais – erosão costeira 

28 

Ponte metálica de Fão 
(sobre o rio Cávado, entre 
Fão e Esposende) 

Não são identificados riscos efectivos, bem conservados 

29 

Engenho de Santa Tecla 

Causas antrópicas – abandono 

30 

Lugar do Rio 

Causas naturais – erosão costeira 

31 

Cais da Foz ou Cais do 
Forte de S. João Baptista 

Causas naturais – erosão costeira 

32 

Cais do Encanemento 

Causas naturais – erosão costeira 

33 

Varadouro 

Causas naturais – erosão costeira 

34 

Cais de Estacaria 

Causas naturais – erosão costeira 

35 

Cais de Fão 

Causas naturais – erosão costeira 

Causas naturais – erosão costeira 36 

Cais do Caldeirão Causas antrópicas – agricultura, construção civil 

Causas naturais – erosão costeira  37 

Escampado Causas antrópicas – agricultura, construção civil 

 

Valorização e promoção de valores culturais singulares 
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Ao nível dos projectos de valorização e promoção de valores culturais singulares, embora 
genericamente correspondam a efectivas oportunidades para o factor em análise, são projectos 
que comportam alguns riscos:  

•••• Reconstruções pouco fiéis desvirtuam e descaracterizam os imóveis 

A evolução da situação de referência na ausência do Plano Estratégico no âmbito do património 
histórico-cultural poderá ser negativa para um vasto conjunto de imóveis com interesse 
arquitectónico (fortes e moinhos), para os quais se encontra prevista uma valorização criteriosa e 
programada.  

Alguns destes imóveis apresentam um considerável estado de degradação que só um projecto de 
requalificação poderá reverter (como o caso do Forte de Pâço ou o Forte do Cão). 

 

Quadro 5-32 – Riscos actuais para os elementos de valor arquitectónico e etnográfico integrados nas 
áreas de intervenção das acções do Plano Estratégico  

Designação Causas da degradação 

4 

Conjunto fortificado 
da Vila de Caminha / 
Fortaleza de 
Caminha 

Causas antrópicas – pressão urbana 

5 

Centro Histórico de 
Caminha 

Causas antrópicas – pressão urbana 

6 

Caminha – Travessa 
do Cais 

Causas antrópicas – pressão urbana 

7 

Forte da Ínsua 

Causas naturais – erosão decorrente da localização em ilha 

8 

Moinhos de Moledo 

Causas antrópicas – construção civil  

12 

Forte da Lagarteira / 
Forte de Âncora 

Causas antrópicas – construção civil, pressão urbana 

13 

Forte do Cão (Gelfa) 

Causas antrópicas – abandono 

14 

Forte do Cão 

Causas naturais – erosão costeira 

16 

Fortim de Montedor / 
Forte de Paçô 

Causas antrópicas – abandono 

18 

Moinhos de 
Montedor 

Causas antrópicas – construção civil  

20 

Moinho do Afonso 

Causas antrópicas – abandono, agricultura 

21 Não são identificados riscos efectivos, bem conservados 
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Designação Causas da degradação 

Moinhos de Areosa 

23 

Forte da Areosa, 
Fortim da Areosa, 
Forte da Vinha ou 
Castelo Velho 

Causas antrópicas – abandono 

24 

Forte de Santiago da 
Barra ou Castelo de 
Santiago da Barra 

Não são identificados riscos efectivos, bem conservados 

26 

Forte de Esposende 
/ Castelo de São 
João Baptista / Farol 
de Esposende 

Causas antrópicas – abandono 

5.6.3. Efeitos decorrentes da implementação do Plano (oportunidades e riscos) 

No Quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos principais objectivos e orientações estratégicas 
constantes nos vários documentos que consubstanciam o QRE que estão relacionados com os 
objectivos de sustentabilidade definidos para o presente FCD. 

Quadro 5-33 - Relação entre os objectivos do QRE e as propostas do PEIRVLN para o FCD Património 
e Paisagem 

QRE PEIRVLN 

Objectivos e Orientações Estratégicas  
Planos e 

Programas Eixos Projectos 
Acções 
Comp. 

Desenvolvimento de rotas turísticas tendo como 
base os elementos patrimoniais e paisagísticos 

PNTN Eixo 3 P7  

Desenvolvimento de medidas de requalificação 
urbana QREN Eixo 4 P8 C, D, E 

Desenvolvimento de projectos de valorização 
económica dos recursos endógenos , incluindo o 
potencial turístico. 

PO Norte 

PNPOT 
Eixo 3 P5, P6 I 

Desenvolvimento de medidas de protecção e de 
dinamização do património cultural e natural. 

PNPOT 

ENDS 

Eixo 3 

Eixo 4 
P4 B,G 

Estimular o surgimento de redes de valorização 
do património histórico, cultural (material e 
imaterial) e natural, potenciando a diversidade 
concentrada de recursos atractivos a curtas 
distâncias para desenvolver o Touring Cultural e 
Paisagístico, bem como os produtos de base local 
e a sua comercialização, e divulgando as 
manifestações tradicionais e etnográficas locais 
como forma de afirmação da identidade cultural.  

ENDS 

PNPOT 

PENT 

Eixo 3 P5  
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Identificados os contributos dos eixos estratégicos para a concretização objectivos previstas no 
QRE, sintetizam-se no Quadro seguinte os riscos (impactes negativos) e oportunidades (impactes 
positivos) dos vários eixos relativamente aos critérios do FCD Património e Paisagem 

Quadro 5-34 - Síntese das oportunidades e riscos para o FCD Património e Paisagem 

Criterios e  
Eixos Estratégicos 

Património 
Arquitectónico, 
arqueológico e 

etnográfico 

Valorização e 
promoção dos 

valores 

 Eixo 1 - 

Defesa Costeira +/- 0 

Eixo 2 - Recursos naturais +/- + 
Eixo 3 - Valores naturais e 
culturais ++/- ++ 
Eixo 4 - Núcleos urbano-
maritimos +/- ++ 
Eixo 5 – Actividades 
Económicas e Inovação 0 0 

                      (+) Oportunidades, (-) riscos, (0) sem relação 

O estudo de caracterização do património histórico-cultural permitiu estabelecer o potencial 
arqueológico da área de incidência do Plano Estratégico e, dentro desta área, definir a 
sensibilidade e o grau de risco para possíveis vestígios arqueológicos, para imóveis de valor 
arquitectónico e elementos de interesse etnográfico.  

A identificação de situações positivas (de oportunidade) ou negativas (de risco) é efectuada 
através do cruzamento da informação compilada relativa à localização e importância das distintas 
ocorrências patrimoniais com a informação disponível sobre as diversas acções programadas 
(nomeadamente, informações relativas às características da intervenção e à área a afectar). 

Os potenciais riscos ou oportunidades resultantes destas acções sobre o património cultural 
podem ser avaliados de acordo com critérios intrínsecos aos vestígios e imóveis em questão.  

Serão considerados os seguintes critérios, nesta avaliação: 

•••• O carácter matricial do elemento patrimonial; 

•••• O seu interesse enquanto testemunho simbólico ou religioso; 

•••• O seu interesse enquanto testemunho notável de vivências ou factos históricos; 

•••• O valor estético ou material; 

•••• A concepção arquitectónica, urbanística ou paisagística; 

•••• A extensão do elemento patrimonial e o que nela se reflecte do ponto de vista da memória 
colectiva; 

•••• A importância do elemento patrimonial do ponto de vista da investigação histórica/científica. 

Seguidamente, devem ser consideradas todas as circunstâncias susceptíveis de acarretar 
diminuição ou perda da perenidade ou integridade de cada uma das ocorrências patrimoniais 
consideradas.  

São aqui ponderadas as acções mais susceptíveis de gerar riscos sobre o património. Contudo, a 
forma como essas acções forem programadas e executadas poderá eliminar ou atenuar a 
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propensão para a produção de impactes negativos e mesmo potenciar eventuais oportunidades, 
considerando o âmbito do património cultural.  

Para esclarecimento destes aspectos é necessária a especificação de pormenor dos projectos no 
âmbito de cada uma das acções programadas. Note-se que a avaliação de oportunidades e riscos 
é estabelecida a partir da descrição genérica e dos objectivos gerais traçados. 

Para cada acção em concreto, terá de ser definida a área específica de incidência, a duração e a 
caracterização pormenorizada das intervenções e obras a desenvolver. 

Assim, o Quadro 5-34, sintetiza e sistematiza os potenciais impactes esperados, de acordo com os 
conhecimentos actuais e a base informativa disponível, ponderando a situação actual e as acções 
descritas na Proposta de PEIRVLN. 

Considera-se que os cascos antigos dos núcleos urbanos integram um maior potencial de 
ocorrência de impactes no âmbito do descritor em análise resultantes da implementação do 
Programa Polis Litoral Norte. Isto porque, para além de se tratar das zonas mais antigas e com 
maior número de vestígios e estruturas com valor histórico-cultural, algumas das acções a 
desenvolver correspondem, precisamente, ao tratamento e recuperação de diversos imóveis com 
interesse patrimonial. 

Destacam-se áreas consideradas críticas tendo em conta os valores patrimoniais presentes ou em 
potencia e as intervenções a promover: 

•••• Frente ribeirinha de Caminha (zona da Muralha); 

•••• Frente ribeirinha de Viana do Castelo (área do Forte de Santiago da Barra). 

Isto não significa que qualquer outra intervenção a realizar nas demais zonas que constituem os 
projectos estruturantes estão totalmente isentas de riscos para o património. As intervenções 
definidas em projecto de pormenor que possam suscitar algum potencial de dano para o 
património, mesmo que de forma remota, devem contemplar algum tipo de estudo prévio de 
identificação de ocorrências patrimoniais, definição do potencial arqueológico e de reconhecimento 
de impactes. 

•••• Fase de obras - Para além dos aspectos já destacados como indispensáveis à realização de 
uma avaliação de impactes específica de cada projecto a executar, convêm salientar que para 
as intervenções em núcleos urbanos antigos é necessário definir quais os edifícios a 
requalificar, nos casos não especificados, os projectos de pormenor relativos a cada um destes 
edifícios e os moldes nos quais as intervenções vão ser realizadas (meios, materiais, 
reaproveitamento de elementos arquitectónicos, abordagem do potencial arqueológico, etc.). 
As acções que implicam a intervenção no subsolo também necessitam de uma pormenorização 
que permita uma ponderação convenientemente fundamentada dos possíveis impactes 
(nomeadamente, extensão, profundidade, meios e materiais a empregar e objectivos). 

•••• Fase de vigência do Plano - Na fase posterior às intervenções de construção e implementação 
das infra-estruturas continuam a reflectir-se impactes de algumas das acções. Considera-se 
que estes impactes não variarão muito no sentido, tipo de ocorrência, duração, grau de 
significância, magnitude ou reversibilidade. Grosso modo, pode afirmar-se que os impactes que 
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se mantêm são genericamente positivos associados a projectos de reordenamento e 
qualificação de áreas urbanas, projectos de preservação e requalificação de espaços naturais e 
a acções de valorização e divulgação do património. 

Em resumo e analisando as oportunidades e riscos criados pelo PEIRVLN destacam-se as 
seguintes de acordo com os vários Eixos. No que se refere ao Eixo 1 considera-se que a 
prevenção da erosão costeira permite minimizar os riscos de deterioração de contextos 
arqueológicos e património edificado, sendo que a mobilização de solos em curso durante as 
obras poderá acarretar riscos directos ou indirectos para vestígios não conhecidos e conservados 
no subsolo nas áreas a intervencionar. Identificam-se no entanto os seguintes pontos de riscos 
decorrentes de mobilização de solos e movimentação de obra: 

•••• Os moinhos de Moledo (objecto da acção P5.1) situam-se na área da acção 1.2 a) e nas 
imediações da área da acção 1.2 b). 

•••• Os sítios n.º 30 Lugar do Rio e n.º 31 Cais da Foz ou Cais de Forte de S. João Baptista situam-
se na área da acção 6. 

•••• A Ponte metálica de Fão (sobre o rio Cávado, entre Fão e Esposende) n.º 28 integra-se na 
acção 7.1. 

•••• Os sítios n.º 31 Cais da Foz ou Cais de Forte de S. João Baptista e n.º 36 Cais do Caldeirão 
situam-se na área da acção 8.3. 

•••• A área da acção 1.2 c) situa-se em torno do Forte Cão (objecto da acção 5.2.). 

•••• A área da acção 1.2 d) situa-se em torno do Moinho de Montedor (objecto da acção 5.1.). 

•••• A área da acção 1.2 e) situa-se em torno do Moinho de Areosa (objecto da acção 5.1.). 

•••• Potencial afectação indirecta do sítio arqueológico n.º 25, Barrelas, pela acção 1.2 h). 

•••• Potencial afectação indirecta do sítio arqueológico n.º 34, Cais de Estacaria, pela acção 2.5. 

Relativamente ao Eixo 2, a valorização do enquadramento cénico natural de contextos 
arqueológicos e património edificado contribui para a valorização dos mesmos. Todavia, a 
mobilização de solos em curso durante as obras poderá acarretar riscos indirectos para sítios 
arqueológicos localizados nas imediações e directos para vestígios não conhecidos e conservados 
no subsolo. Esta tipologia de intervenção é particularmente sensível para potenciais contextos 
arqueológicos subaquáticos ou para áreas actualmente terrestres, devido a processos de 
assoreamento, mas com forte potencial de albergar vestígios arqueológicos náuticos. 

O Eixo 3 apresenta um conjunto de medidas que visam a valorização dos valores naturais e 
culturais singulares do litoral Norte, destacando-se os projectos de valorização da envolvente dos 
moinhos, bem como o estudo de viabilidade de recuperação dos fortes. Concretamente às acções 
associadas à valorização e recuperação de moinhos e de fortes, entende-se que a recuperação de 
construções antigas beneficia o elenco patrimonial local e a reutilização de moinhos e de fortes 
poderá ser pouco benéfica dependendo do novo uso atribuído e do valor intrínseco de cada 
edifício. 

A reabilitação dos edifícios é genericamente positiva, embora a avaliação implique um 
conhecimento mais profundo dos novos usos e necessidade de infra-estruturação inerente, de 
forma a não ocorrer uma descaracterização e desvirtuação dos mesmos (de entre os elementos 
identificados salientam-se todos os moinhos objecto de inventário (n.º 8 Moinhos de Moledo, n.º 18 
Moinhos de Montedor, n.º 20 Moinho do Afonso, n.º 21 Moinhos da Areosa), e os fortes objecto de 



 

 

 
   

   

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Litoral Norte – Relatório 
Ambiental  

E17140_F2_AAE_RA_001_l.doc | 127  
  

   

 
 

inventário (n.º 7 Forte da Ínsua, n.º 12 Forte da Lagarteira, n.º 13 Forte do Cão, n.º 16 Forte de 
Paçô e n.º 23 Forte da Areosa) aos quais acrescem os moinhos da Apúlia que são considerados 
no âmbito das medidas de desenvolvimento e implementação dos projectos e acções propostas 
pela AAE. 

Ainda no âmbito do Eixo 3, mas relativamente aos projectos associados à mobilidade sustentável, 
constitui uma oportunidade, a beneficiação do acesso aos arqueossítios e elementos edificados de 
valor patrimonial e paisagístico e a potenciação da criação e incremento dos circuitos culturais 
temáticos, todavia constitui um risco a eventual mobilização de solos em curso durante as obras 
poderá acarretar efeitos indirectos para sítios arqueológicos e património edificado localizados nas 
imediações e directos para vestígios não conhecidos e conservados no subsolo. Desta forma 
considera-se que os trajectos propostos deverão ser objecto de estudo de pormenor prévio á sua 
implementação de forma a proceder a uma minimização de potenciais riscos sobre o património 
arqueológico e edificado, através de aplicação de medidas de minimização casuísticas. 

O Eixo 4 constitui uma oportunidade no que concerne à valorização do enquadramento cénico de 
contextos arqueológicos e património edificado contribui para a valorização dos mesmos. 
Destacando-se apenas os riscos de movimentação de maquinaria e implementação de estaleiros 
de obra poderem afectar, de algum modo, as fachadas ou a estabilidade de algumas edificações 
de valor patrimonial. Desta forma, deverá ser detalhadamente analisada a interferência das acções 
programadas com as áreas de protecção inerentes ao património classificado e em vias de 
classificação existente nas imediações das acções a desenvolver. 

O troço do litoral Norte abrangido pela presente AAE caracteriza-se pela existência de um vasto 
conjunto de elementos que urge preserva e valorizar. Neste domínio a proposta de PEIRVLN 
concorre de forma clara para a concretização dos objectivos do QRE, sendo esta concretização 
realizada através do Eixo 1 e Eixo 2, que em conjunto visam o Objectivo máximo: Litoral Norte – 
território de excelência, que consagra entre outras a requalificação e valorização dos valores 
patrimoniais “que moldam a paisagem e que constituem a identidade deste território. 

5.7. DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS POR FCD 

O Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho estabelece na alínea g) do número 1 do artigo 6.º a 
necessidade de o Relatório Ambiental estabelecer “g) Um resumo das razões que justificam as 
alternativas escolhidas e uma descrição do modo como se procedeu à avaliação (…)”.  

No que concerne a esta questão, deve ser mencionado que na proposta de PEIRVLN em 
avaliação, a definição da estratégia assentou num conjunto de estudos, quer no âmbito de 
instrumentos de gestão territorial (como é caso do Plano de Ordenamento da Orla Costeira 
Caminha Espinho e do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Litoral Norte, cujas medidas 
dos respectivos programas de execução foram “vertidas” para o Plano Estratégico) quer no âmbito 
de outros documentos de estratégia e de políticas sectoriais a várias escalas e de âmbitos 
diferenciados. Desta forma entende-se que “as alternativas” como tal mencionadas no diploma 
legal que enquadra a AAE, devem ser encaradas no domínio temporal da implementação da 
estratégia. 
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Face ao exposto e após análise por FCD da situação actual, respectiva tendência de evolução, e 
principais oportunidades e riscos criados pelo PEIRVLN, efectuada no capítulo anterior, cabe 
agora avaliar as alternativas por FCD considerando três situações distintas: 

– Cenário Zero – Os projectos e as acções do Plano Estratégico não são implementados; 

– Cenário Reactivo – Os projectos e as acções do Plano Estratégico, bem como os projectos 
complementares à intervenção considerados estruturantes para a concretização da visão 
estratégica definida não são implementados em tempo útil, sendo implementados por iniciativa 
das diversas entidades sem a existência de uma estratégia conjunta de integração dos vários 
projectos e acções. 

– Cenário Próactivo – os projectos e as acções do PEIRVLN são implementados, tal como 
previsto, pela Polis Litoral Norte, garantindo uma acção concertada entre as várias entidades e 
a realização dos projectos/acções de forma articulada e de acordo com a estratégia de 
intervenção preconizada pelo Governo e considerada como prioritária. 

No Quadro da página seguinte é apresentada a avaliação das alternativas/cenários por FCD tendo 
sido considerado, como objectivo temporal o curto prazo, ou seja, um período de 4 anos que 
corresponde ao período temporal para a implementação do PEIRVLN. 
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Quadro 5.35 – Avaliação das Alternativas / Cenários por FCD 

FCD Critérios 
Situação 

actual 
Zero Reactivo 

Proactivo 
(PIERVLN) 

Habitats naturais, Flora, 
Fauna    

 Conservação da 
Natureza e 
Biodiversidade 

Sensibilização ambiental 
 

 
 

 
 

 

Problemas de Ordenamento 
do território 

 

 
 

 
 

 
Ordenamento do 
Território e 
Sustentabilidade 
Ambiental 

Sustentabilidade ambiental 

 

 
 

 
 

 
 

Alterações climáticas e 
eficiência energética 

 
 

 
 

 

 
 

Riscos  
 

 
 

 
 

 
 

Riscos Naturais e 
Tecnológicos 

Erosão Costeira – Controlo 
e adaptação 

 

 
 

 
 

 
 

Qualidade de vida  
 

 
 

 
 

 

Turismo e recreio e lazer 

 

 
 

 
 

 
 

Desenvolvimento 
económico e 
social 

Potencial humano e 
empresarial 

 
 

 

 
 

 

 

Património arqueológico, 
arquitectónico e etnográfico  

 

 
 

 
 

 

 Património e 
Paisagem 

Integração paisagística e 
territorial 
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Legenda: 

    Distância à situação 
desejável 

(objectivos e metas) Muito distante Distante Próximo Muito Próximo 

   

Negativa   Positiva 
Tendências de 
evolução 

Afastamento dos 
objectivos e metas Sem alteração  

Aproximação dos 
objectivos e metas 

Adaptado da AAE do QREN, FCT, UNL 

 

Da análise do Quadro resulta que dos esforços realizados nos últimos anos para o controle das 
pressões sobre esta faixa do território, se verifica uma tendência positiva ao nível dos vários 
critérios analisados. A maioria dos critérios exibe sinais positivos apesar da distância ainda 
verificada face aos objectivos e metas estabelecidos no QRE. 

Relativamente às tendências de evolução associadas ao Cenário Zero, ou seja no cenário em que 
os planos e acções enquadrados no PEIRVLN não são implementados, observa-se que, para a 
maioria dos FCD, é esperado um afastamento dos objectivos e metas, ou a manutenção do estado 
actual. 

Considerando que, ao nível da conservação dos habitats/fauna/flora as acções relacionadas com 
a “protecção e defesa da zona costeira” e com a “preservação e requalificação dos valores 
naturais” são fundamentais para a concretização das oportunidades/cumprimento dos objectivos e 
metas estipulados pelo QRE, e que actualmente as áreas onde aquelas acções serão 
desenvolvidas se encontram sob fortes pressões, nomeadamente de erosão costeira com a 
consequente destruição/degradação dos valores em presença, no Cenário Zero assistir-se-á a 
uma tendência de evolução negativa deste critério. Entre outras é expectável uma destruição 
generalizada dos habitats presentes no cordão dunar quer pela erosão directa quer pelo pisoteio 
bem como uma tendência de proliferação de espécies exóticas com a consequente perda de 
biodiversidade. 

No que respeita à sensibilização ambiental é de assumir que as acções actualmente existentes no 
território quer dinamizadas pelo Parque Natural do Litoral Norte quer pelos municípios e ONGA’s 
continuarão a realizar-se com os meios e infra-estruturas actuais. 

No que ao ordenamento do território diz respeito, o Cenário Zero configura um enquadramento 
que resulta na manutenção de um conjunto de situações que revelam incompatibilidades ao nível 
dos vários usos e que, à semelhança do mencionado no âmbito da conservação da natureza, se 
revela pela destruição do sistema dunar derivada do pisoteio bem como do estacionamento 
automóvel e das construções sobre as dunas.  

O facto de não serem implementadas medidas de contenção da erosão costeira resultará na 
destruição de um conjunto de situações de entre as quais se salientam as frentes marítimas 
actualmente em risco.  

No Cenário Zero não serão implementadas as UOPG previstas no POOC nem as AIE previstas no 
POPNLN, o que resultará na degradação daquelas áreas. Por seu turno, as actividades 
económicas tradicionais designadamente a pesca e a agricultura, manterão as tendências actuais 
caracterizadas pela diminuição da actividade piscatória bem como pelo aumento da poluição 
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difusa decorrente da agricultura que, neste cenário, com maior dificuldade verá implementado o 
“Manual de Boas Práticas Agrícolas”. Também a identidade cultural será posta em causa pela 
maior dificuldade em adaptar e manter a agricultura em Masseiras. 

Ao nível da sustentabilidade ambiental, o facto de não se proceder à conclusão das redes de 
abastecimento e drenagem, reflectir-se-á na manutenção e/ou diminuição da qualidade da água 
superficial para diferentes utilizações bem como na qualidade da água balnear. 

No que concerne às questões associadas às alterações climáticas e eficiência energética, no 
Cenário Zero mantém-se a tendência actual revelada pelo aumento do consumo de energia que 
não é acompanhada pela produção de energias renováveis. 

No que respeita à erosão costeira, o cenário Zero corresponde a um previsível continuar da erosão 
e da degradação do ambiente costeiro, com a provável exposição de mais frentes urbanas aos 
riscos de galgamentos e inundações por acção da agitação marítima. 

As obras de defesa costeira necessitam de manutenção ou degradam-se e deixam de cumprir a 
sua função. Sem intervenções, o actual balanço sedimentar negativo nas zonas costeiras do litoral 
Norte corresponderá a um novo equilíbrio na zona costeira, com regressão da posição da linha de 
costa, registo de taxas de erosão e agravamento da frequência de eventos de vulnerabilidade e 
risco. 

O desenvolvimento económico e social, traduzido pela promoção da qualidade de vida e pela 
promoção das actividades de turismo, recreio e lazer, da inovação e TIC, revela neste cenário uma 
fraca capacidade de vir ser atingido. Com efeito, neste cenário dificilmente serão criadas as 
condições favoráveis para o seu desenvolvimento designadamente através: da criação de 
percursos, da implementação de planos de praia, da diversificação da oferta turística entre outras. 

A evolução no Cenário Zero no âmbito do património histórico-cultural poderá ser negativa para 
um vasto conjunto de imóveis com interesse arquitectónico (nomadamente os fortes), para os 
quais se encontra prevista uma recuperação criteriosa e programada.  

O Cenário Zero comporta para o património cultural (e de forma particularmente intensa sobre o 
património arqueológico terrestre e náutico/subaquático) algum risco, associado a processos de 
naturais de: erosão costeira, eolização e processos de assoreamento/desassoreamento. 

Nas áreas urbanas a intensidade, densidade e consecutiva ocupação humana implicam problemas 
de conservação dos vestígios e dos imóveis das épocas mais arcaicas. 

Em algumas áreas do Litoral Norte persistem exemplares de unidades molinológicas, estruturas de 
pesca tradicional, práticas arcaicas de apanha de algas e estruturação tradicional dos campos 
agrícolas, pelo que o Cenário Zero não se afigura particularmente crítico neste domínio. 

Relativamente às tendências de evolução do Cenário Reactivo, que considera a não 
implementação das acções em tempo útil e de forma concertada entre todos os agentes 
envolvidos, estima-se um comportamento semelhante ao Cenário 0, tal resulta do facto de ser 
considerado um período temporal de 4 anos, sendo que as consequências desta alternativa e a 
aproximação à situação ideal decorrerá num período mais alargado.  
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Ao nível da conservação dos habitats/fauna/flora o Cenário Reactivo, ao reagir imediatamente ou 
em paralelo com as pressões (ameaça de erosão/rompimento de cordão dunar/proliferação 
excessiva de exóticas) a curto prazo estabiliza temporariamente as ameaças mantendo os valores 
naturais ainda que em muitos casos degradados. 

Tal como referido no Cenário Zero, o Cenário Reactivo não alterará significativamente as 
tendências actuais no que respeita à sensibilização ambiental, até porque é de presumir que o 
Cenário Reactivo será mais contundente nas acções relacionadas com a minimização do risco 
(erosão costeira) em detrimento das acções relacionadas com a sensibilização ambiental que 
neste contexto serão menos prioritárias. 

Em termos de defesa costeira, o cenário Reactivo conduz também previsivelmente a uma 
tendência de evolução negativa. As intervenções de defesa costeira, pontuais e localizadas, têm 
impactos em zonas mais latas e durante períodos maiores. Assim, quando executadas numa 
perspectiva local e não integrada, estas intervenções podem agravar situações em zonas vizinhas. 
Nesta perspectiva, haverá tendência para intervenções em situação de emergência, tentando 
resolver problemas locais, sem atender a uma efectiva protecção e defesa das zonas costeiras. 

Ao nível do ordenamento do território o Cenário Reactivo será caracterizado pelo desenvolvimento 
das UOPG e AIE, numa perspectiva de reacção à sua necessidade, ou seja neste cenário estima-
se que serão desenvolvidas as acções com vista a minimizar situações de desconformidade que 
entretanto forem surgindo. 

No que se refere à sustentabilidade ambiental cuja avaliação se prende com a forma como o 
PEIRVLN aborda as questões ambientais relevantes para a manutenção da integridade física do 
ambiente e de sustentabilidade ambiental, no Cenário Reactivo, verificar-se-á a manutenção da 
situação actual tendendo a melhorar no longo prazo decorrente da concretização dos vários 
projectos ao longo do tempo. 

Neste enquadramento, resulta, como seria de esperar que o Cenário Proactivo é aquele que de 
uma forma mais eficaz permitirá atingir os objectivos e metas mais rapidamente. A 
operacionalização das acções constantes no PEIRVLN será mais eficaz se confiada a uma 
entidade específica, com competência para promover com dinamismo as acções necessárias, e 
com condições para a mobilização dos respectivos recursos financeiros, garantindo a coerência e 
a qualidade dos projectos envolvidos e a realização das respectivas obras num período 
relativamente curto. 

A implementação do cenário Proactivo ao proteger e valorizar directamente os valores naturais e 
ao criar interdependências entre as várias acções (quer ao nível da protecção e valorização quer 
ao nível da divulgação) configura um elevado conjunto de oportunidades ao nível dos problemas e 
ameaças actualmente existentes, contribuindo para alcançar os objectivos e metas do QRE. 

A implementação de medidas correctivas de erosão e de defesa costeira e de reordenamento e 
requalificação das frentes marítimas, previstas no cenário Proactivo, apresenta-se como a forma 
de aproximação aos objectivos de mitigação dos problemas de erosão costeira, reduzindo a 
vulnerabilidade e risco das frentes costeiras. 

Os diferentes eixos de acção, na prossecução das disposições legais vigentes e em plena 
articulação com as entidades locais e nacionais com tutela sobre a matéria, contribuem directa ou 
indirectamente para a requalificação, valorização, fruição e divulgação do património cultural. 
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5.8. AVALIAÇÃO DOS PROJECTOS – PROJECTOS ESTRUTURANTES 

A identificação de projectos estruturantes para a concretização da estratégia preconizada na 
proposta de PEIRVLN surge da necessidade de definir prioridades estratégicas de intervenção 
territorial. Assim foi efectuada uma análise aos Projectos baseada num conjunto de objectivos 
primordiais e de critérios específicos. 

Neste sentido, cumpre relembrar os objectivos principais do PEIRVLN, que alicerçam a estratégia 
proposta, e que são: 

– Requalificação do território como forma de valorização diferenciada da sua identidade própria – 
Território de excelência. 

– Valorização do património natural, cultural e humano, como mote de promoção territorial – 
Turismo, uma aposta na sustentabilidade. 

– Qualificação do 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. 

Tendo em conta os objectivos enunciados a metodologia utilizada para a definição de prioridades 
de intervenção foi a seguinte. 

1. Análise dos vários Projectos e divisão dos mesmos nos critérios: Proteger, Valorizar e Divulgar, 
sendo que o nível de prioridade diminui entre o Proteger e o Divulgar, ou seja, primeiro há que 
proteger, depois valorizar, e no final procede-se à divulgação. 

2. Análise dos vários Projectos tendo em conta o seu contributo para a concretização dos 
objectivos do QRE, considerando que a Avaliação Ambiental de planos e programas tem uma 
função estratégica de análise das grandes opções (contrariamente à avaliação de Impacte 
Ambiental cuja função consiste em avaliar os impactes dos projectos tal como são executados em 
concreto).  

Em 1.º lugar, foram analisados os projectos constantes da proposta de PEIRVLN tendo os 
mesmos sido “classificados” de acordo com o principal critério que os caracteriza: Proteger, 
Valorizar e Divulgar. A “classificação” é apresentada no Quadro 5.37 e descrita nos parágrafos 
seguintes. 
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Quadro 5.36 – Classificação dos projectos: Proteger, Valorizar e Divulgar 

Código Designação do Projecto/Acção Classificação 

Eixo 1 Protecção e Requalificação da Zona Costeira visando a Prevenção de Risco 

P1 - Medidas correctivas de erosão e defesa costeira Proteger 

P2 - Reordenamento e qualificação de frentes marítimas Proteger 

Eixo 2 Preservação e Requalificação dos Valores Naturais   

P3 - Valorização paisagística e ambiental dos pequenos estuários Valorizar 

P4 - Requalificação e dinamização de áreas adjacentes à zona costeira Valorizar 

Eixo 3 Valorização e Promoção dos Valores Naturais e Culturais Singulares do Litoral Norte 

P5 - Reabilitação e dinamização de elementos patrimoniais e singulares da paisagem Valorizar 

P6 - Infra-estruturas de apoio ao uso balnear Valorizar 

P7 - Promoção da mobilidade sustentável como forma de vivência da zona costeira Divulgar 

Eixo 4 Requalificação e Revitalização de Núcleos Urbano-Ribeirinhos   

P8 - Requalificação de frentes ribeirinhas Valorizar 

Eixo 5 Valorização e Inovação nas Actividades Económicas   

P9 - Valorização e inovação das actividades económicas de base tradicional Valorizar 

P10 – Plano de Marketing Territorial  Divulgar 

 

Os objectivos do PEIRVLN são claros e estão associados à “Requalificação do território”, à 
“Valorização do património” e à “Qualificação do potencial humano”, no entanto considera-se que 
estas acções apenas poderão ser assumidas e concretizadas, se estiver garantida a segurança e 
controlado o risco de erosão, ou seja se o território estiver protegido.  

Face ao exposto, o ponto de partida base assume claramente que apenas se divulga aquilo que 
está protegido e valorizado. Tendo em conta este entendimento, a “classificação” dos vários 
projectos em “Proteger”, “Valorizar” e “Divulgar” baseou-se nas análises desenvolvidas para vários 
FCD tendo em conta os problemas actuais identificados. Dessa análise, concluiu-se que, de entre 
os vários projectos, aqueles que se prendem com o Eixo 1 “Protecção e Requalificação da zona 
Costeira e Prevenção do Risco” são aqueles que deverão ser desenvolvidos a montante dos 
restantes. Tal facto prende-se com a constatação de que o troço do Litoral abrangido pelo 
PEIRVLN constitui um dos troços costeiros que a nível nacional regista processos de erosão mais 
graves. Esta constatação levou a que os Projectos constantes do Eixo 1, classificados como 
“Proteger”, fossem portanto considerados de implementação prioritária. 

Esta selecção apoia-se igualmente no conjunto de planos e programas analisados no âmbito do 
QRE, apresentado no Quadro 4.1, que evidencia a importância auferida pelos vários documentos 
estratégicos a este Eixo. De entre estes documentos salienta-se o Plano de Acção para o Litoral 
2007-2013 que prioriza as intervenções a realizar e que coloca como prioritárias as intervenções 
associadas à Defesa Costeira e Zonas de Risco, tendo em conta: 

•••• A segurança de pessoas e bens. 

•••• As intervenções de manutenção/reabilitação de obras de defesa costeira. 

•••• Outras intervenções com o objectivo de reduzir o risco associado a áreas urbanas. 
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Posteriormente, foram seleccionados os projectos que têm como principal objectivo a 
“Valorização”. 

Tal como se pode verificar, os projectos que têm como principal objectivo a “Valorização” estão 
inseridos nos restantes Eixos, pelo que o passo seguinte passou pela selecção daqueles que 
estrategicamente mais contribuem para a prossecução dos objectivos definidos no QRE. 

Da analise do Quadro 4.1, da análise desse Quadro constatou-se (sem contar com o Eixo 1) que 
são o Eixo 2 “Preservação e Requalificação dos Valores Naturais” e o Eixo 5 “Valorização e 
Inovação nas Actividades Económicas” que apresentam um maior número de relações positivas 
com os planos e programas analisados, pelo que se conclui que a concretização dos projectos 
constantes nestes eixos contribuirá sobremaneira para atingir os objectivos previstos no QRE. 
Desta forma, de entre os projectos classificados como a “Valorizar” destacam-se os seguintes 
constantes do Eixo 2 e do Eixo 5. 

•••• P3 - Valorização paisagística e ambiental dos pequenos estuários 

•••• P4 - Requalificação e dinamização de áreas adjacentes à zona costeira 

•••• P9 - Valorização e inovação das práticas tradicionais 

A estes seguem-se: 

•••• P5 - Reabilitação e dinamização de elementos patrimoniais e singulares da paisagem 

•••• P6 - Infra-estruturas de apoio ao uso balnear 

•••• P8 - Requalificação de frentes ribeirinhas 

Por fim, iniciados os projectos com vista à Protecção e Valorização, deverão ser implementadas as 
medidas como vista à divulgação. 

•••• P7 - Promoção da mobilidade sustentável como forma de vivência da zona costeira 

•••• P10 – Plano de Marketing territorial e consequentes acções de comunicação e divulgação 

Em conclusão, da análise efectuada e tendo em conta o contributo do PEIRVLN para a 
concretização do QRE, considera-se a seguinte priorização de implementação. 
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Quadro 5.37 – Projectos relevantes para a concretização do QRE 

Código Designação do Projecto/Acção 
Projectos 
relevantes 

P1 - Medidas correctivas de erosão e defesa costeira (Eixo 1) ++++ 

P2 - Reordenamento e qualificação de frentes marítimas (Eixo 1) ++++ 

P3 - Valorização paisagística e ambiental dos pequenos estuários (Eixo 2) +++ 

P4 - Requalificação e dinamização de áreas adjacentes à zona costeira (Eixo 2) +++ 

P9 - Valorização e inovação das práticas tradicionais (Eixo 5) +++ 

P5 - Reabilitação e dinamização de elementos patrimoniais e singulares da paisagem 
(Eixo 3) ++ 

P6 - Infra-estruturas de apoio ao uso balnear (Eixo 3) ++ 

P8 - Requalificação de frentes ribeirinhas (Eixo 4) ++ 

P7 - Promoção da mobilidade sustentável como forma de vivência da zona costeira 
(Eixo 3) + 

P10 – Plano de Marketing territorial e consequentes acções de comunicação e 
divulgação (Eixo ) 

+ 
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6. PLANO DE SEGUIMENTO 

6.1. INTRODUÇÃO 

O plano de seguimento é consubstanciado por um conjunto de directrizes para a implementação 
da AAE do Plano Estratégico que decorrem da avaliação efectuada nos capítulos anteriores, 
sendo divididas em três componentes distintas: 

•••• Medidas de planeamento e gestão, ou seja as medidas destinadas a prevenir, reduzir e 
eliminar efeitos adversos no ambiente na acepção da alínea f) do n.º1 do artigo 6.º do Decreto-
Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho. Estas correspondem à integração de um conjunto de 
medidas na concretização do PEIRVLN que se articulam com as orientações decorrentes da 
AAE; 

•••• Medidas de controlo, que consubstanciam os indicadores do sistema de monitorização da 
implementação, tendo em conta as questões críticas de sustentabilidade para o território 
abrangido pelo PEIRVLN; 

•••• Quadro para a Governança, que define as responsabilidades e modo de articulação entre as 
várias entidades para a implementação do PEIRVLN. 

6.2. MEDIDAS DESTINADAS A PREVENIR, REDUZIR E ELIMINAR EFEITOS ADVERSOS NO AMBIENTE  

De acordo com o solicitado na alínea f) do n.º1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de 
Junho, o Relatório Ambiental deve indicar um conjunto de medidas destinadas a prevenir, reduzir e 
eliminar efeitos adversos no ambiente resultantes da aplicação PEIRVLN. 

No caso específico do PEIRVLN devem aqui ser recordados os seus objectivos se prendem com: 

•••• Requalificação do território como forma de valorização diferenciada da sua identidade própria – 
Território de excelência. 

•••• Valorização do património natural, cultural e humano, como mote de promoção territorial – 
Turismo, uma aposta na sustentabilidade. 

•••• Qualificação do 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.” 

Face aos objectivos estabelecidos, e tal como comprovado no capítulo anterior, o PEIRVLN 
constitui-se no seu todo como uma oportunidade, não tendo sido identificados riscos significativos 
com a sua implementação. Pelo contrário, foi evidenciada a importância da implementação do 
PEIRVLN para a resolução de um conjunto de problemas ambientais que caracterizam 
actualmente a área de intervenção, e as oportunidades daí decorrentes em termos da integração e 
valorização de toda a área envolvente.   
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Os riscos identificados estão associados, mais do que aos projectos e acções, à calendarização e 
articulação entre várias entidades, pelo que é fundamental a existência de um acompanhamento 
efectivo da implementação do PEIRVLN. 

Tal como mencionado aquando da descrição do objecto de avaliação, o PEIRVLN foi desenvolvido 
tendo como base um conjunto de projectos e acções já previstos noutros planos e programas 
anteriormente desenvolvidos. Desta forma, a proposta de PEIRVLN enquadra e estrutura de 
acordo com os objectivos definidos, um conjunto de projectos e acções cuja proposta resulta de 
outros planos. O PEIRVLN não se esgota apenas com a concretização das acções nele previstas, 
existindo um conjunto de projectos complementares, que, embora não façam parte do “corpo 
principal dos projectos”, são fundamentais para a concretização dos objectivos apresentados em 
cada um dos Eixos Estratégicos. 

Face ao exposto, entende-se que as medidas destinadas a prevenir, reduzir e eliminar efeitos 
adversos no ambiente resultantes da aplicação PEIRVLN, podem ser divididas nos seguintes 
grupos: 

•••• Medidas de gestão e de acompanhamento dos projectos e acções; 

•••• Medidas a considerar no desenvolvimento e implementação dos projectos e das acções, a 
serem consideradas aquando do lançamento dos projectos; 

•••• Propostas de alterações à Proposta de PEIRVLN, designadamente na definição dos projectos e 
acções, a incorporar na versão final do PEIRVLN.  

Medidas de gestão e acompanhamento 

•••• Criar no seio da Sociedade Polis Litoral Norte uma estrutura de acompanhamento dos 
projectos complementares previstos na proposta de PEIRVLN. 

•••• Equacionar a monitorização do PEIRVLN após a extinção da Sociedade Polis Litoral Norte em 
2013. 

•••• Promover o diálogo e consulta transfronteiriça no sentido de articular os projectos e acções. 

•••• Promover a responsabilidade ambiental e social das iniciativas empresariais, assegurando a 
internalização dos custos ambientais. 

•••• Promover o aproveitamento de recursos endógenos de energia renovável.  

•••• Melhorar a coerência e sinergia entre iniciativas públicas e privadas no sentido de estabelecer 
um quadro de acção de uns e outros em cada sector.  

•••• Promover, no âmbito das acções previstas no PEIRVLN, a aplicação dos Instrumentos de 
Gestão Territorial no que se refere à não ocupação urbana nas zonas costeiras mais 
vulneráveis à ocorrência de riscos naturais e tecnológicos. 

•••• Promover a criação de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) coordenado pela 
Sociedade Polis Litoral Norte, articulado com os SIG dos municípios e das demais entidades 
gestoras do litoral, que permita facilitar o acompanhamento da implementação dos vários 
projectos/acções e respectivas medidas de controlo. 

•••• Garantir a articulação com os serviços do Ministério da Agricultura, no sentido de serem 
aplicados os regulamentos, definidos por aqueles serviços, que condicionem e penalizem a 
prática de actividades agro pecuárias com uso abusivo de fitofarmacos. 
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•••• Equacionar e articular, juntamente com as entidades responsáveis, o alargamento da rede de 
monitorização da qualidade da água superficial e subterrânea. 

Medidas a considerar no desenvolvimento e implementação dos projectos e das acções 

•••• Nos estudos de vulnerabilidade e riscos a desenvolver no âmbito do Eixo 1, garantir que seja 
efectuada um efectiva articulação entre o PEIRVLN e o PML, ENM e ENGIZC, por forma a que 
sejam enquadradas as medidas previstas naqueles documentos relativas à eliminação dos 
riscos por derrames. 

•••• Assegurar que os projectos de infra-estruturação da orla costeira fiquem sujeitos aos 
procedimentos de Avaliação de Incidências Ambientais (AIncA) de acordo com a legislação em 
vigor.  

���� De acordo com o n.º 1 do art.º 10 do Decreto-lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, deverão 
ser sujeitos a Avaliação de Incidências Ambientais “As acções, planos ou projectos não 
directamente relacionados com a gestão de um sítio da lista nacional de sítios, de um sítio 
de interesse comunitário, de uma ZEC ou de uma ZPE e não necessários para essa gestão, 
mas susceptíveis de afectar essa zona de forma significativa, individualmente ou em 
conjugação com outras acções, planos ou projectos, devem ser objecto de avaliação de 
incidências ambientais no que se refere aos objectivos de conservação da referida zona” . 
Face à tipologia de intervenções previstas no PEIRVLN, considera-se que apenas deverá 
ser equacionada a necessidade de AIncA, juntamente com o ICNB, das ações relativas ao 
projecto P1, e posteriormente a concretização das acções e projectos que venham a 
decorrer no âmbito da concretização do Plano de Pormenor de Camboas (P4.2). 

•••• No que se refere ao procedimento de AIA, considerando que as intervenções a sujeitar a este 
procedimento consistem nas intervenções de defesa costeira localizadas em Reserva 
Ecológica, tendo em conta que as mesmas estão previstas no POOC, salvo melhor opinião, as 
mesmas não carecem de tal procedimento.  

•••• P1.2 – No âmbito do projecto de Recuperação e protecção dos sistemas dunares degradados e 
renaturalização das áreas naturais degradadas devem ser consideradas, na zona da Barca no 
município de Esposende, acções com vista à recuperação de estruturas degradadas bem como 
à criação de estruturas de sensibilização e informação. 

•••• P4, P7 - A criação de percursos e vias cicláveis deve respeitar as áreas de maior sensibilidade, 
visando a observação de espécies florísticas e faunísticas e de valores paisagísticos, mas 
também das práticas tradicionais das populações locais.  

•••• P5 - Os projectos ou intervenções sobre áreas ou edifícios patrimonialmente relevantes 
deverão contemplar as seguintes componentes: 

���� Definição de orientações estratégicas; 

����  Definição através de planos, programas e directrizes, das prioridades de intervenção ao 
nível da conservação, recuperação, acrescentamento, investigação e divulgação; 

���� Definição e mobilização dos recursos humanos, técnicos e financeiros necessários à 
consecução dos objectivos e das prioridades estabelecidas. 
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•••• P5 – Face ao seu valor enquanto património de interesse paisagístico dos moinhos da Apúlia 
considera-se que os mesmos deverão ser considerados no desenvolvimento e implementação 
da acção “Valorização de moinhos para fins de divulgação e sensibilização dos valores 
presentes (P5.1) e “Promoção da mobilidade sustentável como forma de vivência da zona 
costeira” (P7). 

•••• P5, P6, P8 - Incluir, nas especificações dos projectos a realizar: 

���� A obrigatoriedade de serem considerados critérios de eficiência energética e o recurso a 
energias alternativas nos novos edifícios e acções a desenvolver, designadamente nos 
Apoios de Praia e Centros de Interpretação, que são as únicas estruturas previstas na 
proposta de PEIRVLN. 

���� A obrigatoriedade de criação de um plano de gestão e monitorização que incorpore as boas 
práticas no tratamento e na utilização da água. 

���� A obrigatoriedade de definição de circuitos de recolha e tratamento adequado de resíduos 
de construção e demolição. 

���� A obrigatoriedade de estabelecimento de objectivos concretos para cidadãos com 
mobilidade reduzida ou condicionada, particularmente no que se refere aos apoios de praias 
e Centros de Interpretação. 

���� A obrigatoriedade de assegurar que a totalidade dos resíduos produzidos é suportada por 
sistemas de tratamento de efluentes e recolha e valorização de RSU. 

���� A obrigatoriedade de assegurar as especificações constantes na legislação em vigor 
relativas aos estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 2 de Julho. 

���� Nas várias intervenções deve ser tido em consideração o acesso de viaturas de emergência 
bem como dos órgãos policiais ou fiscalizadores. 

•••• P1, P6 - A sua implementação deverá prever: 

���� A calendarização das acções de forma a evitar o seu desenvolvimento em períodos críticos 
do ciclo anual, nomeadamente no período reprodutor das aves. Neste caso destaca-se 
sobretudo que as intervenções no ecossistema dunar devem ter em atenção o período 
reprodutor de Charadrius alexandrinus, evitando-se assim o pisoteio e destruição dos 
ninhos/ovos/juvenis. 

����  A obrigatoriedade de identificar com rigor a localização das áreas de distribuição de Jasione 
marítima de forma a evitar a afectação dos núcleos da sua ocorrência com algum tipo de 
infra-estruturação. 

���� As intervenções a realizar deverão promover a protecção e salvaguarda dos habitats 
naturais em presença. 

���� Na renaturalização das áreas degradadas deverão ser utilizadas espécies autóctones 
próprias dos habitats em presença. 

•••• P3, P8 - As intervenções a realizar devem ter em consideração a manutenção/valorização da 
vegetação autóctone, a erradicação de espécies invasoras eventualmente existentes e a não 
impermeabilização das margens naturais. 

•••• P2, P4, P5, P6, P7, P8 - Nos planos que incluem arranjos de espaços públicos devem ser 
seleccionadas espécies de flora nos espaços verdes públicos ou privados, adequadas às 
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condições climatéricas da região, de forma a reduzir as suas necessidades de água, 
implementar sistemas inteligentes na iluminação dos espaços privados e públicos. 

•••• P2, P4, P5, P6, P7, P8 - Os projectos que associados à requalificação da orla costeira bem 
como à criação de infra-estruturas de apoio balnear, devem incluir uma análise rodoviária do 
espaço envolvente (principalmente nas situações que envolvam a utilização por um grande 
número de pessoas) no sentido de serem implantadas estruturas ou equipamentos que 
promovam a diminuição da velocidade dos veículos bem como a melhoria da sinalização 
existente  (colocando o sinal modelo n.º A14 ou n.º 18, do regulamento de sinalização de 
trânsito publicado no Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro).  

•••• Especificamente para algumas das acções foram desde já identificadas as seguintes medidas 

���� P1 - Acção P.1.1 - equacionar solução alternativa de protecção dunar actualmente utilizada 
no lugar da Bonança uma vez que a actual solução com recurso a sacos de areia tem 
constituído um perigo para a navegação local, quando nas marés vivas os sacos são 
arrastados para o mar; 

���� P1 - Acções P.1.2 – atender à legislação relativa ao Decreto-Lei n.º 594/73, de 7 de 
Novembro, face à existência de sinalização; 

���� P7 e P8 – na definição da Ecovia do Litoral Norte e no âmbito da requalificação da marginal 
de Caminha deve ser tida em atenção a necessidade de cumprir o estatuído no Tratado de 
Limites. 

���� P7 – na definição da Ecovia do Litoral Norte devem ser identificados os principais factores 
que contribuem ou inibem a mobilidade não motorizada. 

���� P9 – garantir que o plano de reconversão da actividade do sector primário em regime 
intensivo para práticas mais adequadas – masseiras, enquadre medidas de sensibilização 
ambiental para a implementação de Boas Práticas Agrícolas. 

•••• Sempre que se ponderem intervenções que possam interferir directa ou indirectamente na 
integridade do património histórico-cultural:  

���� As acções a implementar deverão equacionar sempre a coordenação, articulação e 
compatibilização do património cultural com as propostas relativas às restantes vertentes 
(em especial o ordenamento do território, o ambiente, a educação e formação, o apoio à 
criação cultural e o turismo), que representem interesses públicos ou privados idênticos ou 
conexos. 

���� Qualquer acção a desenvolver nos núcleos urbanos antigos implica uma avaliação e estudo 
prévio do potencial arqueológico da área de incidência definida. 

���� Nas áreas terrestres e aquáticas onde é presumível a existência de vestígios arqueológicos 
é aconselhável a medida preventiva e temporária de estabelecimento de uma zona de 
“reserva arqueológica” de protecção, por forma a garantir a execução de trabalhos de 
emergência, para determinação do interesse destes vestígios.  
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���� Caso o interesse patrimonial dos vestígios o justifique, tem ser garantida a execução de 
trabalhos arqueológicos compatíveis com o tipo de vestígios e contextos identificados, quer 
em fase prévia, quer durante a fase de obras. 

•••• A implementação das acções deverá pressupor a garantia de padrões adequados de 
cumprimento das imposições vigentes na legislação portuguesa para a preservação e 
conservação do património cultural, em particular, a Lei de Bases do Património Cultural 
Português (Lei n.º 107/01, de 8 de Setembro de 2001) e o Regulamento de Trabalhos 
Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho). Deverá ainda ser assegurada a 
prossecução dos objectivos previstos e estabelecidos para cada acção de valorização do 
património cultural. 

Propostas de alterações a incorporar na versão final do PEIRVLN 

–  Excluir na versão Final do PEIRVLN os projectos entretanto realizados:  

– Na acção de “Valorização paisagística e ambiental de áreas adjacentes a zonas balneares” 
(P4.2), excluir a Praia de Suave Mar;  

– No projecto “Infra-estruturas de apoio ao uso balnear” (P6), excluir o Forte do Cão-Gelfa;  

– Na acção do “Núcleo Praia de Carreço” (P2.1) excluir a componente que se refere à elaboração 
do PMOT);  

– Na acção do “Núcleo da Pedra Alta” (P2.3), excluir a componente que se refere à elaboração 
do PMOT);  

•••• Incluir no âmbito da acção “Recuperação, protecção dos sistemas dunares degradados e 
renaturalização de áreas naturais degradadas” (P1.2) um projecto/acção de recuperação dunar 
em Rio de Moinhos, dado que esta área sofre de um forte processo erosivo; 

••••  Identificar, na versão final do PEIRVLN, os projectos complementares; 

•••• A análise SWOT da proposta de PEIRVLN deverá ser revista, acrescentando: 

– como pontos fortes: o facto de uma vasta área ser classificada como protegida – Parque 
Natural do Litoral Norte, e a elevada qualidade ambiental; 

– como pontos fracos: o intenso pisoteio de zonas dunares por carência de estruturas 
adequadas; a proliferação de generalizada de infestantes em pinhais e sistemas dunares e a 
falta de uma Política Integrada para as actividades da Pesca Artesanal ou Costeira, abarcando 
as questões da construção/manutenção das infraestruturas e sustentabilidade dos recursos,  

– como oportunidades: os afloramentos rochosos presentes no concelho de Esposende; 

– como ameaças: a falta de sensibilização/civismo da população e o facto de as várias entidades 
com responsabilidades naquilo que são as perspectivas ao nível da gestão que gerem este 
território. 

6.3. MEDIDAS DE CONTROLO 

As medidas de controlo previstas consubstanciam o programa de monitorização associado à Fase 
de Seguimento da Avaliação Ambiental Estratégica. Estas medidas correspondem essencialmente 
a indicadores de avaliação direccionados para a execução dos projectos e acções, associados aos 
FCD identificados no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica, que serão remetidos pela 
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Sociedade Polis Litoral Norte numa periodicidade anual à Agência Portuguesa do Ambiente, 
procedendo simultaneamente à sua divulgação por meios electrónicos. 

Os indicadores seleccionados para o controlo da AAE são os seguintes: 

Quadro 6.1 – Indicadores para a Monitorização da AAE 

FCD Indicadores 
Unidade de Medida Fontes de 

Informação 
Intervenções de 

requalificação/valorização em áreas 
detentoras de valores naturais 

N.º 

Área (ha) 

Sociedade Polis 

CM / INAG 

Estrutura ecológica 
requalificada/valorizada 

Área total (ha) 

Área parcial, por 
sistema (ha) 

Sociedade Polis 

CM / INAG /ICNB 

Erradicação de espécies da flora 
infestante 

Objectivo: erradicação total 
Área (ha) 

Sociedade Polis 

ICNB / CM 

Biodiversidade associada aos 
espaços com práticas tradicionais 

de uso e gestão 
Nº espécies por estatuto ICNB 

Áreas de ocorrências de património 
geológico e geomorfológico muito 

relevante 
Área (ha) ICNB 

Habitats naturais e semi-naturais 
(por habitat) Área (ha) 

Sociedade Polis 

ICNB 

Ocorrência de Jasione maritima 
Área (m2) 

N.º indivíduos/m2 

Sociedade Polis 

ICNB 

Casais nidificantes de Charadrius 
alexandrinus N.º 

Sociedade Polis 

ICNB 

Centros de 
informação/interpretativos 

construídos 
N.º 

Sociedade Polis 

ICNB / CM 

Percursos interpretativos criados 
N.º 

Extensão (m) 

Sociedade Polis 

ICNB / CM 

Painéis informativos colocados N.º 
Sociedade Polis 

ICNB / CM 

Acções de informação e formação 
realizadas 

Objectivo: 3/ano 
N.º 

Sociedade Polis 

CM / ICNB / ONG’s 

Participantes em acções de 
informação e formação N.º 

Sociedade Polis 

CM / ICNB / ONG’s 

Conservação da Natureza 
e Biodiversidade 

Edições de material de 
comunicação e divulgação (por 

tipologia) sobre os valores naturais  
N.º 

Sociedade Polis 

CM / ICNB / ONG’s 
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FCD Indicadores 
Unidade de Medida Fontes de 

Informação 

N.º de frentes marítimas e 
ribeirinhas reordenadas 

Objectivo: 7 

 

N.º 
Área total reordenada (ha) 

Áreas permeáveis e 
impermeáveis (ha) 

Área de habitas naturais 
restauradas 

Área servida por redes de 
infra-estruturas 
sustentáveis* 

Sociedade Polis 

N.º de construções demolidas 
Objectivo: o previsto no POOC 

N.º Sociedade Polis 

N.º de demolições e áreas de 
Domínio Público Marítimo 

Restituídas 
N.º ARH Norte 

N.º de acções de valorização e 
dinamização dos pinhais 
Objectivo: Gelfa e Camarido 

N.º 

Área (ha) 
Sociedade Polis 

Qualidade da água para diferentes 
utilizações 

Objectivo: A e B 
Estações SNIRH INAG, SNIRH 

N.º de águas balneares designadas n.º ARH 

% de população servida por redes 
de saneamento básico e por ETAR 

Objectivo. O disposto no PEASAAR 

Percentagem por 
concelho INE 

N.º de manuais de Boas Práticas 
Agrícolas disponibilizados N.º Sociedade Polis 

N.º de pescadores e volume de 
pescado 

Objectivo: inverter o decréscimo 
N.º INE 

Ordenamento do Território 
e Sustentabilidade 
Ambiental 

Km de rede ciclável e pedonal 
construídos 

Objectivo: Todo o litoral 
km 

Sociedade Polis 

CM 

Nº de edifícios energeticamente 
certificados 

Objectivo: Todos os novos 
N.º de edifícios ADENE 

Obras de defesa costeira (1) 

euros/ano e n.º 
intervenções/ano] (para 

reabilitação e manutenção 
das obras de defesa) 

Sociedade Polis 

INAG / ARH 

Taxas de erosão costeira (2) 

[metros/ano] 
(recuo da linha de costa, só 
ganha validade ao fim de 
séries longas de medição) 

Sociedade Polis 

INAG / ARH 

Riscos naturais e 
tecnológicos 

Evolução da linha de costa (3) 

[m3/ano] 
volumes de sedimentos 

adicionados ou retirados ao 
sistema costeiro, por 

operações de dragagens, 
Sociedade Polis 

INAG / ARH 
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FCD Indicadores 
Unidade de Medida Fontes de 

Informação 
extracções de areias ou 
alimentações de praias 

Frequência de eventos de 
vulnerabilidade e risco (4) 

N.º de intervenções de 
emergência ou situações 
prevenção ou alarme da 

protecção civil 

Sociedade Polis 

INAG / ARH 

N.º de empreendimentos turísticos 
criados  

N.º 
Sociedade Polis 

TP 

N.º de hospedes/dormidas N.º 
Sociedade Polis 

TP 

Nº de planos de praia executados 
Objectivo: Todos 9 

N.º Sociedade Polis Desenvolvimento 
económico e social 

N.º de Infra-estruturas de pesca 
requalificadas 
Objectivo: Todas 

N.º Sociedade Polis 

N.º de Moinhos beneficiários de 
arranjos exteriores e colocação de 
painéis informativos na envolvente 

Objectivo: Todos 9 

N.º Sociedade Polis 

N.º de fortes beneficiários da 
requalificação do espaço 

envolvente com instalação de 
painéis informativos 

Objectivo: Todos 5 

N.º Sociedade Polis 

Publicação dos trabalhos 
realizados N.º Sociedade Polis 

Área ocupada por masseiras Área (ha) ICNB 

Património e Paisagem 

Equipamentos associados aos 
sistemas de rega 

N.º ICNB 

 1- Avaliação através da comparação da situação antes e após a respectiva construção, obrigando a conhecer o ano da construção e a 

frequência de realização de obras de manutenção 

2 - Avaliação através de séries longas de evoluções em erosão e comportamento da linha de costa após a construção de estruturas de 

defesa permitem sustentar a manutenção destas obras 

3 - Avaliação dos balanços sedimentares entre Caminha e Esposende. Evolução da alimentação sedimentar fluvial, principalmente do rio 

Minho (dinâmica sedimentar natural), extracções de areias e alimentações artificias de praias, intervenções de desassoreamento e 

dragagens, recuperação ou consolidação do sistema dunar já realizados e do seu resultado, para sustentar a continuidade deste tipo de 

intervenções, novamente com recurso a todos os elementos disponibilizados 

4 - A quantificação das intervenções de emergência ou de alarme em períodos de temporal permite comprovar o risco. No entanto, para 

definição de uma estratégia de planeamento que englobe a adaptação das zonas costeiras é necessário o recurso a métodos objectivos de 

classificação de vulnerabilidades e riscos. Deve-se proceder ao confronto de diferentes metodologias e parâmetros utilizados na definição 

das áreas de vulnerabilidade e risco 
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* eléctricas de drenagem de águas residuais e pluviais. 

6.4. QUADRO PARA A GOVERNANÇA 

Neste capítulo são apresentadas as questões institucionais e respectivas responsabilidades para 
um melhor desempenho das oportunidades e riscos identificados, com vista à implementação das 
medidas de planeamento e gestão identificadas. Ou seja, são definidas recomendações para a 
articulação intermunicipal e intersectorial de várias entidades/actores públicos e privados. 

A estrutura para a Governança encontra-se organizada em três níveis: 

•••• Nível 1 – que corresponde ao Conselho de Administração (CA) da Sociedade Polis Litoral e 
que cujas funções se prendem com a coordenação, monitorização e avaliação do PEIRVLN; 

•••• Nível 2 – que corresponde ao Conselho Consultivo (CC) da Sociedade Polis do Litoral Norte 
composto pelas Entidades com competências de gestão e operacionalização do PEIRVLN, 
dirigido para a articulação e operacionalização. 

•••• Nível 3 – que corresponde às restantes entidades públicas e privadas com interesse na área de 
intervenção do PEIRVLN, bem como ao público em geral, que deverão acompanhar a 
implementação do PEIRVLN. 

No âmbito do Quadro de Governança deve ainda ser dado especial destaque à necessidade de 
articulação das propostas do PEIRVLN com as medidas previstas no âmbito da ENGIZC, e a uma 
escala de maior detalhe com as acções previstas no âmbito do Plano de Acção Litoral 2007-2013 
(Grupo de Coordenação Estratégica dos POOC).  

Quadro 6.2 – Orientações para a Governança 
Entidade Responsabilidades 

Nível 1 -  CA da Sociedade Polis Litoral Norte 

Sociedade Polis Litoral 
Norte 

Responsável pela coordenação, monitorização e avaliação do PEIRVLN 

Assegurar a promoção, constituição e animação de plataformas de 
comunicação entre as diversas instituições públicas privadas com 
intervenção na área do PEIRVLN. 

Dinamizar o diálogo e a cooperação institucional a diferentes escalas de 
planeamento, incluindo com as entidades homólogas transfronteiriças, no 
sentido de dar coesão intra e inter-regional aos Eixos Estratégicos do 
PEIRVLN. 

Nível 2 -  CC da Sociedade Polis Litoral Norte 

Entidades com competências de gestão e operacionalização do PEIRVLN 

Câmaras Municipais Articular as acções de planeamento e gestão municipal com as estratégias 
definidas no PEIRVLN.  

Fomentar a cooperação inter-municipal.  

Adaptar e articular os PMOT em vigor com os planos e instrumentos com 
jurisdição sobre as zonas costeiras.  

Elaborar os PMOT previstos em PDM no sentido da requalificação da 
Zona Costeira. 

Concluir e beneficiar as redes de abastecimento e saneamento em baixa. 

Sensibilizar as populações locais para a preservação, protecção e 
valorização. 

ICNB Desenvolver as acções complementares do PEIRVLN bem como as 
previstas no POPNLN. 

Articular as medidas e acções previstas no POPNLN, com as acções 
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Entidade Responsabilidades 

previstas no PEIRVLN. 

ARH Promover a articulação com a CCDR-Norte e Câmaras Municipais com 
vista a assegurar uma gestão integrada dos recursos hídricos. 

Promover a articulação do PEIRVLN com o planeamento e a gestão 
integradas dos recursos hídricos. 

Monitorizar a evolução do consumo e gestão sustentável dos recursos 
naturais, culturais e económicos da Região. 

CCDR Promover a execução das políticas de ambiente, de ordenamento do 
território e cidades assegurando a articulação entre os serviços  
desconcentrados de âmbito regional e apoiando tecnicamente as 
autarquias locais e as suas associações. 

INAG Desenvolver as acções de monitorização previstas no POOC Caminha 
Espinho. 

AMN Acompanhar os projectos e acções desenvolvidos no âmbito das suas 
competências. 

IPTM 

 

Acompanhar os projectos e acções desenvolvidos no âmbito das suas 
competências. 

Instituto do Turismo de 
Portugal 

Proceder à promoção turística e controlo de qualidade bem como o 
acompanhamento os projectos e acções desenvolvidos no âmbito das 
suas competências. 

Valimar ComUrb  Implementar o Centro de Mar e Acompanhar os projectos e acções 
desenvolvidos no âmbito das suas competências. 

Adp — Águas de 
Portugal 

Acompanhar os projectos e acções desenvolvidos no âmbito das suas 
competências. 

Outras  

Nível 3 - Outras entidades públicas e privadas e público em geral 

Grupo de Acção Costeira 
Litoral Norte 

Definir e implementar uma estratégia de desenvolvimento sustentável 
dentro da sua área de intervenção com vista a apoiar as comunidades 
dependentes da pesca nas componentes económica, ambiental e social 
como forma de responder à diminuição dos recursos, aos baixos 
rendimentos da actividade, à fraca competitividade do sector e ao reduzido 
valor acrescentado dos seus produtos. 

Articulação e acompanhamento dos projectos relativos à actividade 
piscatória. 

Ministério da Agricultura, 
das Pescas e do 
Desenvolvimento Rural 

Desenvolver as acções complementares do PEIRVLN, designadamente as 
associadas à valorização das actividades económicas. 

Águas do Minho Reforçar os sistemas de saneamento básico. 

Águas do Ave Reforçar os sistemas de saneamento básico. 

População em Geral e 
entidades privadas 

Integrar movimentos, associações ou outras parcerias públicas de 
valorização e gestão de recursos específicos, tendo em conta a identidade 
cultural e o desenvolvimento territorial local ou sub-regional. 

Reduzir o consumo de energia e adoptar medidas individuais e colectivas 
de maior eficiência energética. 
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Relatórios Anuais

Nível 2 - Gestão Operacionalização
Conselho Consultivo

Projectos e 
Acções
Complementares

Desenvolvimento e acompanhamento
das acções

Nível 3 – Acompanhamento/Operacionalização
Outras entidades públicas e privadas

Nível 3 – Informação
Outras entidades e Público em Geral

Monitorização

Nível 1 - Coordenação
Sociedade Polis

Acções: Concursos, acompanhamento

Projectos e Acções

PEIRVLN
Plataforma da ENGIZC
Grupo de  coordenação
estratégica dos POOC

Relatórios AnuaisRelatórios Anuais

Nível 2 - Gestão Operacionalização
Conselho Consultivo
Nível 2 - Gestão Operacionalização
Conselho Consultivo

Projectos e 
Acções
Complementares

Desenvolvimento e acompanhamento
das acções

Projectos e 
Acções
Complementares

Desenvolvimento e acompanhamento
das acções

Nível 3 – Acompanhamento/Operacionalização
Outras entidades públicas e privadas

Nível 3 – Informação
Outras entidades e Público em Geral

MonitorizaçãoMonitorização

Nível 1 - Coordenação
Sociedade Polis

Acções: Concursos, acompanhamento

Projectos e Acções

PEIRVLN

Nível 1 - Coordenação
Sociedade Polis

Acções: Concursos, acompanhamento

Projectos e Acções

PEIRVLN
Plataforma da ENGIZC
Grupo de  coordenação
estratégica dos POOC

Plataforma da ENGIZC
Grupo de  coordenação
estratégica dos POOC

Entidade Responsabilidades 

Adoptar práticas quotidianas de protecção e valorização ambiental. 

APA Monitorar a evolução da produção de energia renovável na Região. 

Manter actualizadas e disponíveis as metas de emissões de gases com 
efeito de estufa (CO2e) no horizonte de 2020, bem como os resultados da 
monitorização das medidas do Programa Nacional para as Alterações 
Climáticas. 

Manter actualizados os diagnósticos e as respectivas metas e objectivos 
ambientais a diferentes prazos e escalas de planeamento. 

 GGE Incentivar a adopção de medidas de eficiência energética a todos os 
níveis (e.g. municípios, empresas, famílias). 

IGESPAR Acompanhar as acções desenvolvidas. 

 

Na Figura seguinte apresenta-se um esquema que reflecte o Quadro de Governança previsto. 

 

Figura 6.1 – Esquema do Quadro de Governança 
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7. SÍNTESE DA INFORMAÇÃO DISPONÍVEL, ENTIDADES CONSULTADAS E 
RESULTADOS DAS CONSULTAS  

A avaliação dos FCD, em particular a caracterização da situação actual e da evolução prevista na 
ausência do PEIRVLN, apresenta-se condicionada pelas diferenças de escala entre os indicadores 
propostos e a área de intervenção. A maioria dos indicadores utilizados encontra-se referenciada 
ao concelho ou outra unidade territorial mais abrangente que a área de intervenção do PEIRVLN.  

Os indicadores utilizados foram baseados na informação sectorial produzida no âmbito de estudos 
existentes para a Região assim como num conjunto de fontes fidedignas e especializadas em 
diversos sectores, tais como:  

•••• Direcção Regional de Cultura do Norte; 

•••• Divisão de Arqueologia Náutica e Subaquática do Instituto de Gestão do Património 
Arquitectónico e Arqueológico – IGESPAR, I.P.; 

•••• Divisão de Inventário Divulgação e Arquivo do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico 
e Arqueológico – IGESPAR, I.P.; 

•••• Extensão territorial de Vila do Conde do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
Arqueológico – IGESPAR, I.P.; 

•••• Câmara Municipal de Caminha; 

•••• Câmara Municipal de Viana do Castelo; 

•••• Câmara Municipal de Esposende; 

••••  Agência para a Energia (ADENE); 

••••  Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 

••••  Câmaras Municipais; 

••••  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR); 

••••  Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG); 

••••  Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR);  

••••  Instituto Nacional de Estatística (INE); 

••••  Instituto da Água – Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). 

No que respeita as entidades consultadas, refere-se que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 
232/2007, de 15 de Junho, o Relatório de Definição de Âmbito, bem como o Relatório Ambiental 
Preliminar foram objecto de consulta das entidades com responsabilidades ambientais, conforme 
são designadas no n.º 3 do Artigo 3.º do mesmo Decreto-Lei, tendo ainda sido objecto de consulta 
por parte das entidades que integram o Conselho Consultivo da Sociedade Polis Litoral Norte. 
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Nos Quadros seguintes é apresentada da síntese dos pareceres recebidos no âmbito do 
Desenvolvimento da presente Avaliação Ambiental Estratégica: 

•••• No Quadro 7.1, apresenta-se a síntese dos pareceres das ERAE ao Relatório de Definição de 
Âmbito bem como o seguimento que as mesmas tiveram no Relatório Ambiental Preliminar; 

•••• No Quadro 7.2, apresenta-se a síntese dos pareceres das ERAE ao Relatório Ambiental 
Preliminar, bem como o enquadramento que as mesmas tiveram na Relatório Ambiental 
Preliminar para consulta pública; 

•••• No Quadro 7.3, apresenta-se a síntese dos pareceres ao Relatório Ambiental Preliminar 
patente em Consulta Pública, bem com a forma como os mesmos foram considerados na 
versão final do Relatório Ambiental. 

 

Quadro 7.1 - Síntese dos Pareceres ao Relatório de Definição de Âmbito e a sua tradução no Relatório 
Ambiental Preliminar (RAP) 

Pareceres ao RDA – Fase I da AAE Tradução no RAP - Fase II da AAE 
Administração da Região Hidrográfica do Norte, IP  

Propõe que sejam integrados os seguintes 
instrumentos: Planos de Ordenamento dos Estuários; 
Planos Municipais de Ordenamento do Território; 
PEAASAR; PERSU II; Estratégia Nacional para os 
Efluentes Agro-pecuários e Agro-Industriais (ENEAPAI); 
Plano Mar Limpo; Planos de Gestão das Regiões 
Hidrográficas. 

Os referidos planos foram acrescentados ao QRE do 
RA. 

Sugere-se que o Eixo 4 deva estar afecto ao FA Água. Os FA não estão directamente associados às QE, mas 
foi acrescentado o FA Água aos FCD “Conservação da 
Natureza e Biodiversidade”, Sustentabilidade Ambiental 
e Ordenamento do Território”, “Riscos Naturais” e 
“Qualidade de Vida e Actividades Económicas”. 

Sugere a alteração do FCD “Qualidade do Ambiente” 
para “Sustentabilidade Ambiental”, excluindo o objectivo 
de Preservação do valor ecológico do território e 
renaturalização das áreas naturais degradadas. 

Foi alterada a designação do FCD, e excluído o referido 
objectivo; é, então, associado ao critério Problemas 
Actuais do Ordenamento do Território, um indicador 
referente às Áreas de RAN e de REN, Áreas Protegidas 
e Rede Natura 2000. 

Propõe algumas alterações aos FCD e indicadores (que 
constavam já ou não têm correspondência com a versão 
apresentada às ERAE) e a alteração da tipologia do 
indicador Domínio Público Marítimo (que também não 
constava da versão apresentada) para “Nº de 
demolições e áreas de Domínio Público Marítimo 
Restituídas”. 

Foi introduzido o indicador “Nº de demolições “, não 
foram incluídas as “áreas de domínio público 
restabelecidas” por não ter sido possível aferir essas 
situações.  

Propõe a exclusão do indicador “Área de Reserva 
Ecológica Nacional”. 

É integrado no indicador “Áreas de RAN e de REN, 
Áreas Protegidas e Rede Natura 2000”. 

Propõe a inclusão dos indicadores ‘Taxa de Cobertura 
da Rede de Abastecimento’, Taxa de Cobertura da 
Rede de Drenagem de Efluentes’ e “Taxa de Cobertura 
das ETAR’. 

Encontram-se representados através da população 
servida. 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.  

Alerta para a ausência do QRE dos seguintes planos 
relevantes: Plano Nacional de Acção Ambiente e Saúde 
(PNAAS); PEAASAR e PERSU II. 

Os referidos planos foram acrescentados ao QRE do 
RA. 
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Pareceres ao RDA – Fase I da AAE Tradução no RAP - Fase II da AAE 
Propõe que se proceda ao levantamento do histórico da 
qualidade da água das zonas balneares, não só 
marítimas como fluviais. 

Respondendo ao critério de sustentabilidade ambiental, 
encontram-se propostos vários indicadores relacionados 
com a qualidade da água. 

Sugere-se que se proceda a um levantamento das 
construções de génese ilegal. 

O levantamento proposto extravasa o âmbito da AAE, 
mas é tratado o indicador referente ao N.º de 
demolições previstas. Sendo a sua abordagem 
efectuada recorrendo às demolições previstas no POOC 
e no POPNLN, já contabilizadas no Plano Estratégico. 

Considera de extrema relevância a definição de circuitos 
de recolha e tratamento adequado de resíduos de 
construção e demolição. 

Extravasa o âmbito do RFD, todavia será uma questão a 
considerar no RA no âmbito do Plano de Seguimento. 

Refere a importância da elaboração dos mapas de ruído 
e da identificação e quantificação dos principais agentes 
e causas de poluição atmosférica. 

Estas questões serão consideradas através da 
integração dos indicadores: Emissões de CO2, 
qualidade do ar e Quantificação do ruído ambiente 
exterior (analisado recorrendo aos mapas. de Ruído dos 
municípios envolvidos). 

Sugere o estabelecimento de planos de intervenção e 
objectivos concretos para cidadãos com mobilidade 
reduzida ou condicionada, assim como a realização de 
um estudo rodoviário. 

Extravasa o âmbito da AAE que o que analisa é a 
sustentabilidade da estratégia da Proposta de Plano 
Estratégico, todavia poderão ser tecidas algumas 
considerações relativas a esta matéria no Plano de 
Seguimento. 

Propõe uma avaliação estrutural e funcional dos 
estabelecimentos hoteleiros, de restauração e/ou de 
bebidas e o estudo de propostas para a implementação 
de instrumentos que contribuam para qualidade e 
segurança alimentar e para a protecção da saúde 
pública. 

Idem do ponto anterior. 

Propõe a inclusão de um objectivo de promoção e 
controlo da implementação de boas-práticas agro-
ambientais e pecuárias. 

Na avaliação do critério Problemas Actuais do 
Ordenamento do Território é considerada a área 
ocupada por masseiras e estufas, propondo-se a avaliar 
“a forma como o plano salvaguarda que o 
desenvolvimento das actividades económicas e práticas 
tradicionais não põe em causa os valores naturais e 
culturais em presença.” 

Agência Portuguesa do Ambiente   

Propõe a inclusão da vertente de prevenção de 
acidentes graves, designadamente a avaliação da 
sustentabilidade de eventuais operações urbanísticas 
na envolvente de estabelecimentos abrangidos pelo 
Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho. 

Na avaliação do critério Problemas Actuais do 
Ordenamento do Território, são considerados os 
estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 
254/2007, de 12 de Julho. Todavia, verificou-se que os 
estabelecimentos existentes se localizam fora da área 
do Plano. 

Salienta-se ainda o facto de no parecer da APA se 
referir que o Plano deverá definir critérios que ponderam 
a sustentabilidade de futuras operações urbanísticas, 
situação que não parece ser aplicável ao plano em 
causa pelo facto de o mesmo não constituir um IGT. 

Autoridade Marítima Nacional  

Apresenta uma análise aos projectos que compõem o 
PE, considerando os aspectos que devem ser 
acautelados. 

Não são propostas alterações ao RFC, todavia algumas 
das questões colocadas poderão ser equacionadas no 
Plano de Seguimento. 
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Pareceres ao RDA – Fase I da AAE Tradução no RAP - Fase II da AAE 
Câmara Municipal de Esposende  

Considera ser de efectuar uma melhor organização dos 
FCD e critérios e uma mais adequada e pragmática 
definição dos indicadores. Refere ainda que o sucesso 
de toda a operação é a clara definição de estratégias de 
governança 

Foi efectuada uma revisão dos FCD bem como dos 
indicadores, o RA terá um capitulo especifico dedicado à 
governança. 

Propõe a inclusão do FA Ruído. Este não constitui um FA, tal como definido na 
legislação própria, mas foi integrado um indicador 
específico para a avaliação do critério Sustentabilidade 
Ambiental. 

Propõe que sejam identificados os problemas e 
oportunidades por eixo estratégico e que se detalhem 
as acções de cada eixo estratégico. 

A identificação dos problemas e oportunidades pretende 
constituir uma síntese dos aspectos mais relevantes 
para a AAE. Todavia o RA terá um capítulo onde será 
efectuada uma descrição mais completa dos eixos 
estratégicos e respectivos projectos. 

Propõe que sejam incluídas as zonas agrícolas no FCD 
Conservação da Natureza e Biodiversidade. 

No âmbito do critério Problemas Actuais do 
Ordenamento do Território, são considerados os 
indicadores de “Áreas de RAN e de REN, Áreas 
Protegidas e Rede Natura 2000” e “Área ocupada por 
estufas e em masseiras”. Tendo igualmente sido 
incluído um indicador relativo à ocupação do solo. 

Considera que no FCD “Sustentabilidade Ambiental” 
deveria ter sido realizada uma  às praias de 
godos/seixos 

Estas serão inseridas no FCD paisagem como elemento 
de integração paisagística e territorial. 

Considera que o indicador relativo aos espaços verdes 
recreio e lazer deverá ser mais abrangente uma vez que 
só abrange a área do POOC. 

Optou-se por retirar o indicador. 

Considera que os indicadores de avaliação da 
Qualidade de Vida são redutores. 

Foi incorporado o Índice de Desenvolvimento Social que 
contempla os vários sectores mencionados no parecer. 

Considera que deverá ser mais explícito o que se 
entende por “área de valor paisagístico”. 

De facto o indicador poderá se pouco objectivo optou-se 
por identificar os valores paisagísticos singulares do 
litoral norte e respectivos projectos de valorização e 
requalificação. 

Considera que o Recenseamento Geral da Agricultura, 
datado de 1999, não é representativo. 

Optou-se por retirar os indicadores cuja fonte era o RGA 
de 1999. 

Propõe que seja efectuada uma sessão publica de 
apresentação do Plano às entidades locais. 

Salvo melhor opinião essas entidades serão ouvidas em 
sede de apresentação publica do RA. 

Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Propõe que no QRE sejam mencionados o PU da 
cidade de Viana do castelo e o PP da Frente Ribeirinha 
e Campo da Agonia. 

Considerou-se que, face à escala do Planos 
mencionados, os mesmos deverão equacionados no RA 
mas ao nível dos indicadores.  

Propõe a inclusão no QRE de outros planos 
designadamente os o Plano de Expansão do Porto de 
Mar de Viana do Castelo e os planos municipais de 
defesa da floresta contra incêndios.  

Serão enquadrados no QRE 

Considera que alguns indicadores se apresentam muito 
genéricos, por apresentarem uma escala regional; 
propõe a inclusão da colheita de indicadores mais 
específicos na execução do plano. 

Propõe a selecção de indicadores mais específicos. 

Procurou-se obter indicadores o mais aproximados 
possível à escala da área de intervenção, todavia a falta 
de indicadores à escala do plano constitui um 
constrangimento que ficará claramente expresso no RA; 
a definição de indicadores de monitorização só será 
desenvolvida no RA. 
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Pareceres ao RDA – Fase I da AAE Tradução no RAP - Fase II da AAE 
Sugere-se a introdução do critério Sustentabilidade 
Energética das intervenções no objectivo Adaptação e 
Mitigação às alterações. 

Foi criado um critério de Eficiência Energética com os 
respectivos indicadores. 

Sugere-se ainda a alteração do indicador Capacidade e 
tipologia dos alojamentos hoteleiros para Capacidade e 
Tipologia dos empreendimentos turísticos, conjugado 
com o levantamento do número de ocorrências, 
englobando, entre outros, os parques de campismo. 

Foi alterada a proposta de indicador, tendo sido 
solicitados os mesmos dados ao Turismo de Portugal. 

As áreas de elevado valor paisagístico deverão ser 
avaliadas em há. 

Este indicador foi substituído pela “Identificação dos 
valores paisagísticos singulares do Litoral Norte (praias 
de seixos, moinhos, fortes, campos de masseiras, etc) e 
respectivos projectos de requalificação” 

No envolvimento público e institucional deverá ser 
acrescentado o IGESPAR. 

A consulta relativa ao RDA foi já alargada, além das 
ERAE definidas na legislação específica, às restantes 
entidades da sociedade Polis Litoral Norte e do 
Conselho Consultivo do Plano Estratégico. 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte  

Propõe que seja incorporada a Fase de 
Seguimento/Monitorização da execução do Plano no 
esquema de Metodologia de Execução da AAE 

Foi alterado o referido esquema no RA. 

Considera que deve ser feita referência ao estado do 
Plano e aos projectos/acções já iniciados. 

De facto considera-se que os projectos e acções que já 
tenham tido inicio deverão ser retirados da proposta de 
Plano Estratégico. 

Considera que os recursos e património natural devem 
ser reconhecidos como oportunidades. 

Foi acrescentada a seguinte oportunidade: “O 
património e recursos naturais que ocorrem na área de 
intervenção e sua proximidade, incluindo a presença de 
áreas classificadas, constituem vectores essenciais para 
a identidade, diferenciação, qualificação e 
competitividade do território em causa.” 

Considera ser mais adequada a análise do Plano de 
Acção para o desenvolvimento Turístico do Norte de 
Portugal. 

Foi acrescentado ao QRE do RA. 

Considera que no Quadro 4.2 teria sido mais relevante 
analisar os níveis/intensidade de correlação entre os 
objectivos/opções estratégicas do PEIRVLN e os 
objectivos dos documentos identificados no QRE 
construído. 

Os objectivos dos documentos identificados no QRE 
serão ponderados com relação a cada FCD. No RA. 

Questiona a referência, na pág. 22, de que os FA a 
analisar devem ser ajustados a cada caso específico, 
quando apenas são elencados os FA designados na 
legislação, não sendo identificados quais os 
considerados relevantes para a presente avaliação. 

Foi alterado texto na apresentação dos FA no RA. 

Salienta a ausência da consideração relativa à 
sazonalidade do turismo, muito apoiado na actividade 
balnear. 

É utilizado o indicador “Proporção de dormidas entre 
Julho e Setembro” por forma a avaliar a sazonalidade. 

Propõe que seja integrado o IGESPAR e a Direcção 
Regional de Cultura do Norte. 

A consulta relativa ao RDA foi já alargada, além das 
ERAE definidas na legislação específica, às restantes 
entidades da sociedade Polis Litoral Norte e do 
Conselho Consultivo do Plano Estratégico. 
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Pareceres ao RDA – Fase I da AAE Tradução no RAP - Fase II da AAE 
Considera não fazer sentido o Cenário Reactivo, 
devendo ser substituído por um Cenário Intermédio. 

A definição de cenários encontra-se ajustada no RA. 

Considera que no RA deve ser analisado o 
enquadramento dos projectos previstos no PEIRVLN em 
matéria de avaliação de impacte ambiental (AIA). 

Extravasa o âmbito da AAE, todavia é uma questão a 
abordar no RA, designadamente no Plano de 
Seguimento. 

É efectuado um conjunto de recomendações para a 
elaboração do RA, tais como a explicitação dos 
indicadores de monitorização da execução dos 
projectos/acções e a definição de recomendações para 
a articulação público-privada. 

A integrar no Plano de Seguimento e Quadro de 
Governança. 

Instituto da Água  

Propõe que sejam incluídos no QRE os seguintes 
instrumentos: Plano Nacional da Água, Programa 
Nacional para o Uso Eficiente da Água e o PEAASAR. 

Os referidos planos foram acrescentados ao QRE do 
RA. 

Instituto de Conservação da Natureza  

Propõe que sejam simplificados os FCD e respectivos 
critérios 

 

Propõe a inclusão do critério Problemas Actuais de 
Ordenamento do Território para a avaliação conjunta 
dos FCD Conservação da Natureza e Biodiversidade e 
Sustentabilidade Ambiental; e refere a uma correlação 
directa e estreita entre “conservação da natureza e 
da biodiversidade”, “ordenamento do território” e 
“sustentabilidade ambiental”, 

Foi criado um FCD mais alargado - Ordenamento do 
Território e Sustentabilidade Ambiental que engloba os 
critérios constantes nos anteriores FCD como é o caso 
de critérios que constavam no FCD “Sustentabilidade 
ambiental”, “Estruturação territorial” e “Qualidade de 
Vida e actividades económicas”. 

Pela sua especificidade, optou-se por manter um FCD 
para a Conservação da natureza e da biodiversidade. 

Releva a importância das actividades económicas e 
práticas tradicionais que interessam na dupla 
perspectiva de geradoras de biodiversidade e de 
paisagens culturais (e mais alargadamente de 
especificidades culturais), mas cujos processos de 
transformação e evolução podem, se não 
acompanhados, estar na origem de perda e delapidação 
de património natural. 

São definidos indicadores das actividades económicas, 
a associar ao critério Problemas Actuais do 
Ordenamento do Território, no sentido de avaliar “a 
forma como o plano salvaguarda que o desenvolvimento 
das actividades económicas e práticas tradicionais não 
põe em causa os valores naturais e culturais em 
presença”. 

Propõe um conjunto alargado de novos indicadores. Os indicadores propostos foram adaptados e integrados 
nos FCD relevantes, tendo sempre em consideração a 
sua mensurabilidade. 

Considera pertinente a criação de um FCD Riscos 
Naturais, propondo um conjunto de critérios e 
indicadores. 

Foi criado um FCD denominado “Riscos Naturais e 
Tecnológicos”. 

Propõe que, dadas as alterações sugeridas em outros 
FCD que os critérios relacionados com a mobilidade 
sustentável, a contenção e requalificação urbana, 
qualidade de vida, turismo e recreio balnear poderão 
integrar apenas um FCD que poderá designar-se 
“Qualidade de Vida e Actividades Económicas “, 
podendo incluir-se aqui o critério relacionado com o 
potencial humano e empresarial que foi associado ao 
FCD “Património e Paisagem.” 

Foi constituído o referido FCD, destacando que as 
questões relacionada com a requalificação urbana 
passaram para o FCD 1, associadas ao critério 
Problemas Actuais do Ordenamento do Território; 
esclarece-se ainda que o critério relacionado com o 
potencial humano e empresarial pertencia antes ao FCD 
Actividades Económicas. 

Considera que deve ser referido o Programa Nacional 
de Turismo de Natureza no QRE. 

Foi acrescentado ao QRE do RA. 

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP  
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Pareceres ao RDA – Fase I da AAE Tradução no RAP - Fase II da AAE 
Considera que o RA deveria ter sido desenvolvido a par 
do Plano Estratégico, questionando a mais valia do RA 
face ao plano Estratégico já aprovado. Pelo que 
entende que o RA deverá contribuir para a afinação dos 
projectos bem como para a definição da forma de 
monitorizar o seu contributo para os objectivos do Plano 
Estratégico. 

O Plano Estratégico constitui ainda uma proposta. 

Refere a importância da escolha dos FCD e, em 
particular dos indicadores de medida para a orientação 
e seguimento do cumprimento do PE. 

Os indicadores de monitorização só serão 
seleccionados no RA, divergindo dos indicadores 
propostos no RDA para a avaliação dos FCD. 

Propõe a redução do número de FCD, assim como a 
simplificação dos objectivos, critérios e indicadores. 

Foi efectuada uma revisão dos FCD respectivos critérios 
o foi diminuído o número de indicadores.  

Propõe que seja colocado um maior enfoque na Defesa 
Costeira, relacionada com a Prevenção dos Riscos 
Naturais. 

Foi criado um FCD Riscos Naturais e Tecnológicos, no 
qual a Defesa Costeira constitui um critério. 

O indicador relativo às actividades tradicionais (pesca) 
deve ser melhor concretizado – evolução do valor e 
volume do pescado em detrimento do valor para a 
conservação da natureza. 

São utilizados os indicadores Pescadores matriculados 
e Evolução do volume e valor das capturas nominais de 
pescado. 

Município de Caminha  

Propõe que seja consultada a Autoridade Nacional 
Florestal (AFN). 

A consulta relativa ao RDA foi já alargada, além das 
ERAE definidas na legislação específica, às restantes 
entidades da Sociedade Polis Litoral Norte e do 
Conselho Consultivo do Plano Estratégico. 

Sugere a inclusão da Agenda Regional para o Mar – 
Programa de Acção 2007-2013 da CCDR-N. 

O referido plano foi acrescentado ao QRE do RA. 

Os PDM devem figurar em todos os FCD. Os PDM foram acrescentados ao QRE específico de 
cada FCD. 

Propõe a individualização da Orla Costeira como FCD.  Foi individualizado o FCD Riscos Naturais e 
Tecnológicos, contendo a Erosão Costeira como critério. 

Turismo de Portugal, IP  

Considera que o Plano Estratégico Nacional do Turismo 
deveria estar englobado nos Planos e Programas 
Estratégicos de Âmbito Nacional, e que na relação com 
os eixos do PE deveria também ser analisado o Eixo 4. 

Foram considerados os planos no QRE. 

Considera que poderia ser analisada a percentagem de 
actividades de animação turística que ocorrem na área 
do plano face aos concelhos e que poderiam ser 
utilizadas outras fontes que não apenas o INE. 

Foram solicitados elementos com vista a esta 
caracterização. 

 

No Quadro seguinte é apresentada da síntese dos pareceres ao Relatório Ambiental Preliminar e 
a forma como os mesmos foram enquadrados no Relatório Ambiental Preliminar para consulta 
pública. 
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Quadro 7.2 - Síntese dos Pareceres ao Relatório Ambiental Preliminar a sua tradução no Relatório 
Ambiental Preliminar para consulta pública 

Pareceres ao RAP Tradução no RAP para Consulta Pública 
Administração Regional de Saúde do Norte 

Necessidade de estabelecer regulamentos que 
condicionem e penalizem a utilização abusiva de 
fitofarmacos na agricultura. 

Incluída uma medida de gestão e acompanhamento, 
todavia a responsabilidade para a elaboração dos 
mencionados regulamentos não cabe à Sociedade 
Polis. 

Carências ao nível da sensibilização ambiental para a 
implementação das boas práticas agrícolas. 

No âmbito do projecto P9, é recomendado que o 
plano de reconversão da actividade do sector primário 
enquadre medidas de sensibilização ambiental para a 
implementação de Boas Práticas Agrícolas. 

Deficiente rede de monitorização da qualidade da 
água superficial e subterrânea. 

Incluída uma medida de gestão e acompanhamento, 
deve no entanto ser salvaguardado que não cabe à 
Sociedade Polis essa definição 

Poderia ter sido utilizada informação adicional para 
caracterizar a qualidade das águas superficiais. 

A análise pretendeu analisar apenas a qualidade da 
águas das zonas balneares designadas. 

Desconhece-se se já foram implantadas medidas de 
redução do ruído por parte das autarquias. 

Ao que se conseguiu apurar, tais medidas não foram 
ainda implementadas. Todavia, salienta-se que a 
população exposta ao ruído é bastante pequena e os 
mapas de ruído, principalmente de Esposende e 
Viana do Castelo são recentes. 

O PEIRVLN não apresenta medidas para atingir os 
resultados apontados ao nível das taxas de cobertura 
de abastecimento e saneamento. 

A responsabilidade na obtenção das taxas de 
cobertura mencionadas não cabe ao PEIRVLN, no 
entanto propõe-se o acompanhamento dos projectos 
previstos. 

Poderiam ter sido utilizados outros indicadores para o 
FCD Riscos Naturais. 

Não foi utilizada a estação mencionada por se 
considerar que a mesma poderia não permitir uma 
análise detalhada para toda a área do PEIRVLN, 
razão pela qual se utilizou um indicador que dispõe de 
dados por concelho. 

O PEIRVLN não contempla medidas no sentido de 
eliminar o risco de poluição por derrame. 

A questão estava considerada nas Medidas a 
considerar no desenvolvimento e implementação dos 
projectos e das acções. Todavia foi reforçada a 
articulação mencionada no parecer. 

Considera muito importante as medidas do PEIRVLN 
que visam combater o sedentarismo. 

- 

Reforça a necessidade de implementação dos Planos 
de Praia previstos no POOC. 

- 

Necessidade de salvaguardar a identificação dos 
factores que contribuem para a inibição da mobilidade 
não motorizada. 

Foi proposto que tal identificação seja efectuada no 
âmbito do Projecto Ecovia do Litoral Norte, tendo sido 
acrescentada tal especificação. 

Recomenda a realização de um estudo rodoviário no 
espaço envolvente aos núcleos urbanos e zonas 
envolventes 

A proposta já foi considerada nas “Medidas a 
considerar no desenvolvimento e implementação dos 
projectos e acções”. 

Sugere que se proceda a uma avaliação estrutural e 
funcional dos estabelecimentos hoteleiros, de 
restauração e de bebidas. 

Extravasa o âmbito da AAE que o que analisa é a 
sustentabilidade da estratégia da Proposta de Plano 
Estratégico. 

Sublinha a necessidade de acompanhamento do 
PEIRVLN. 

- 

Agência Portuguesa do Ambiente   
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Pareceres ao RAP Tradução no RAP para Consulta Pública 
Sugere que seja feita uma avaliação da localização 
dos estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 
254/2007, de 12 de Julho, no sentido de verificar a sua 
relevância para o PEIRVLN. 

Da verificação efectuada constatou-se que os 
mesmos não têm relevo para o PEIRVLN na medida 
em que se localizam fora da sua área de intervenção. 

Autoridade Marítima Nacional 

Foram consideradas as questões anteriormente 
colocadas pelo que emite parecer favorável. 

. 

Câmara Municipal de Esposende  

Existem alguns aspectos de cariz geral que deverão 
ser alvo de reapreciação e ajuste, como é exemplo a 
matriz SWOT apresentada. 

A matriz SWOT apresentada foi transcrita da proposta 
de PEIRVLN, pelo que se entende que a mesma não 
deverá ser alterada. Todavia foi acrescentada uma 
nota nas medidas no sentido de ser alterada a versão 
final do PEIRVLN. 

Ao nível da avaliação ambiental, considera que é 
fundamental a apresentação de uma adequada e 
pragmática definição dos indicadores de avaliação. A 
mensurabilidade constitui um dos principais aspectos 
a ter em atenção bem como a apresentação de metas. 

A definição de metas é de facto importante, todavia 
nalguns indicadores tal não é possível pelo facto de 
os projectos a implementar não estarem ainda 
detalhados. Tentou-se apresentar metas para as 
situações em que as mesmas já se podem definir. 

Considera que os dados apresentados para o 
concelho ao nível da caracterização estão 
desajustados ou não são representativos, como é o 
caso da qualidade da água do rio cavado e dos 
valores de poluição atmosférica (apresenta 
detalhadamente alguns dos pontos a ter em conta). 

Foi colocada uma nota mencionando que a qualidade 
da água da bacia do rio Cávado tem em conta 
estações de medição distantes da foz 

Relativamente aos dados de poluição atmosférica, os 
cálculos foram efectuados tendo por base a 
informação disponibilizada pela APA (Fonte: 
d:\Institute Environment\National Inventory\Spatial 
Allocation\2008\Report 20080618ª.xlsm), foi feita a 
verificação e constatou-se que os mesmos estão 
correctos. 

Considera escassos os elementos em termos de 
património e paisagem. 

Foram solicitados elementos à câmara municipal de 
Esposende, tendo sido efectuada a actualização dos 
elementos patrimoniais que se inserem na área do 
PEIRVLN.. 

Considera que a descrição das alternativas por FCD é 
demasiado optimista. 

A avaliação de alternativas pode ser considerada 
optimista, todavia tal é o entendimento da equipa. 
Deve no entanto aqui ser mencionado que o Quadro 
5.35 apresenta uma análise para toda a área do 
PEIRVLN. 

Considera que é importante definir a estratégia de 
gestão a definir após 2013. 

Esta questão assume especial importância, estando já 
está equacionada numa medida de gestão e 
acompanhamento. Dada a distância temporal ao ano 
2013, não se afigura como possível limitar a resposta 
a qual a estratégia de gestão a adoptar. 

Considera ser um constrangimento o facto de as 
várias entidades com responsabilidades de 
acompanhamento, manutenção e monitorização por 
vezes terem entendimentos antagónicos naquilo que 
são as perspectivas ao nível da gestão que gerem 
este território. 

Foi colocada uma nota no sentido de a situação 
mencionada vir a ser considerada na versão final do 
PEIRVLN como ameaça. 
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Pareceres ao RAP Tradução no RAP para Consulta Pública 
Aspectos de cariz específico: 

Duvidas na implementação da porta do PNLN. 

Valor do investimento em saneamento. 

Qualidade da água do Rio Cávado. 

Valores de poluição atmosférica deverão estar 
errados: não existe estação de medição em 
Esposende. 

Será no âmbito do Projecto P5 que serão definidas as 
questões financeiras e de estratégia. 

Gralha, o valor é apresentado no PEIRVLN. 

Dados retirados do SNIRH, mencionado o facto de a 
estação considerada ser em Barcelos. 

Os cálculos foram efectuados tendo por base a 
informação disponibilizada pela APA (Fonte: 
d:\Institute Environment\National Inventory\Spatial 
Allocation\2008\Report 20080618ª.xlsm), foi feita a 
verificação e constatou-se que os mesmos estão 
correctos. 

Não entende como relevante a utilização do indicador 
n.º de edifícios certificados. 

A ideia é avaliar em que medida os edifícios estão a 
ser certificados, independentemente de constituírem 
transacções ou não, na medida em que se propõe que 
este seja um indicador de monitorização para o 
PEIRVLN. 

Praia de Suave-Mar, erro na descrição, percurso das 
Azenhas, detalhar a informação sobre o Forte de S. 
João Batista, mencionar que a CME também 
desenvolve actividades de educação e sensibilização. 

Corrigida a descrição da praia de Suave mar. Foram 
revistos os percursos de acordo com a informação do 
PNLN,  a descrição do Forte de S. João Baptista é 
apresentada no Quadro 5.32, com o detalhe dos 
restantes elementos.  

Propõe alterações no capítulo Avaliação dos Projectos 
– Projectos Estruturantes . 

A classificação obtida resultou de um exercício 
efectuado pela equipa e que se reveste sempre de 
alguma subjectividade. 

Câmara Municipal de Viana do Castelo  

Não considera adequada a medida de planeamento e 
gestão que visa “garantir a não ocupação urbana e 
infra-estrutural nas zonas costeiras mais vulneráveis à 
ocorrência de riscos naturais e tecnológicos”. 

Situação que tinha sido colocada no RDA pela APA, 
revisto o seu teor. 

A medida que prevê a “não impermeabilização das 
margens” definida para as acções P3 e P8 deverá ser 
equacionada na medida em que grande parte a área já 
se encontra impermeabilizada. 

Considerado. 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

Constata que a boa execução do PEIRVLN está 
dependente da concretização de um conjunto de 
acções complementares não inseridas no PEIRVLN, 
pelo que entende que os mesmos deveriam ser 
identificados. 

Os projectos deverão ser identificados na versão final 
do PEIRVLN pelo que foi colocada essa indicação nas 
medidas de Gestão. 

A evolução prevista nem sempre é analisada. Efectuada uma verificação a todos os FCD, tentou-se 
sistematizar a evolução prevista na ausência de plano 
quando a mesma não era referenciada. 

Não encontra a mais valia no exercício de 
relacionamento dos QRE e as propostas do PEIRVLN. 

Optou-se por manter os quadros com o 
relacionamento pelo facto de os mesmos traduzirem 
de forma clara a relação do QRE com os eixos do 
PEIRVLN. 

Considera que não faz sentido avaliar riscos 
potenciais. 

Foi feita uma revisão do ponto mencionado. 

Sugere a revisão da análise efectuada ao FCD 
“Conservação da natureza e biodiversidade” na 
medida em que não teve em consideração os 
indicadores apresentados. 

Foi feito o ajuste entre a análise e os critérios. 
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Pareceres ao RAP Tradução no RAP para Consulta Pública 
No FCD “Conservação da natureza e biodiversidade” e 
no FCD “Património” considera que haveria 
informação passível de remeter para anexo. 

Foi remetido para anexo o Quadro 5.31. bem como 
partes do texto mais descritivas. 

Considera o método de estabelecimento de 
prioridades muito simplificado. 

A análise de estabelecimento de prioridades consistiu 
apenas num exercício de aproximação. 

O FCD “Riscos” o critério alterações climáticas e 
eficiência energética não tem indicadores associados 
a medidas de adaptação e mitigação. 

Considerou-se que os indicadores: Certificação 
energética e da qualidade do ar nos edifícios nas 
freguesias abrangidas 2007; Produção de energia a 
partir de fontes renováveis e Representatividade da 
produção de energia a partir de fontes renováveis na 
produção de energia eléctrica. Consistem indicadores 
associados a medidas de adaptação e mitigação às 
alterações climáticas. 

Plano de Seguimento: propõe uma especificação para 
o SIG no sentido da sua articulação com os SIG das 
restantes entidades. 

Incluída a especificação. 

Considera a não sujeição a AIA das acções previstas 
no POOC incorrecta. 

Clarificada a afirmação. 

Verifica uma duplicação de indicadores de 
Monitorização. 

Retirados os indicadores duplicados. 

Nos indicadores “Frentes marítimas reordenadas” e 
“Acções de valorização e dinamização dos pinhais”, 
deverá constar igualmente a área intervencionada. 

Considerado. 

Considera que dificilmente poderão ser exercidas pela 
CCDR as atribuições em matéria de monitorização da 
evolução do consumo e gestão sustentável dos 
recursos naturais. 

Foi revisto o texto. 

Detecta a falta do RNT Produzido entretanto. 

Instituto de Conservação da Natureza  

Considera que o relatório contém informação muito 
substancial e interessante, para a caracterização da 
situação de referência, contudo a informação é dada 
de forma essencialmente descritiva e sem um 
tratamento adequado, que permita uma avaliação 
focada e suportada por dados mensuráveis.  

Esta limitação inviabiliza que com base em 
indicadores específicos (dados mensuráveis), se 
possa, partindo de uma situação de referência 
quantificada e de um conjunto de objectivos de 
sustentabilidade a atingir, avaliar os impactes 
previsíveis, nos cenários “Evolução sem Plano”, 
“Evolução com Plano” e decorrente desta avaliação, 
definir com objectividade, um Plano de Acção (com 
recomendações para as fases de concepção e de 
execução do Plano) e para o Plano de 
Seguimento/Monitorização dos resultados. 

A questão colocada, inexistência de dados não 
qualitativos é pertinente, todavia não se coaduna com 
a abordagem estratégica patente na AAE, que parte 
essencialmente de dados disponíveis, que para a 
caracterização em causa, apenas existem com maior 
detalhe no PNLN.  
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Pareceres ao RAP Tradução no RAP para Consulta Pública 
Propõe as seguintes alterações para o Plano de 
seguimento para o FCD Conservação da natureza e 
Biodiversidade: 

-indicador “Intervenções de requalificação /valorização 
(…)”: a unidade de medida, deverá ser para além do 
Nº (proposta) também a área; 

-indicador “estrutura ecológica requalificada e 
valorizada”: considerar na unidade de medida a área 
total e área parcial (por sistema); 

Criar um novo indicador: a “biodiversidade associada 
aos espaços com práticas tradicionais de uso e 
gestão”, unidade de medida nº espécies por estatuto; 

Criar um novo indicador: áreas de ocorrências de 
património geológico e geomorfológico muito 
relevante. 

Revistos os indicadores por forma a considerar as 
propostas efectuadas. 

Para o FCD Património e Paisagem, sugere que se 
criem novos indicadores que permitam avaliar a 
evolução das estruturas e infra-estruturas que 
caracterizam a Paisagem humanizada, em particular 
os trechos de elevado valor cultural e natural (mosaico 
agro-sílvicola, onde se incluem s áreas agrícolas em 
masseiras, que integram a rede de caminhos, os 
sistemas de compartimentação; as estruturas e 
equipamentos associados aos sistemas de rega, de 
aproveitamento da força da água e do vento, outras 
estruturas da arquitectura vernacular que interessa 
interpretar no seu contexto mais sistémico, para que a 
recuperação não possa por em causa a sua 
integridade. 

Revistos os indicadores por forma a considerar as 
propostas efectuadas. 

Para o FCD Ordenamento do Território e 
Sustentabilidade Ambiental : 

-indicador “Nº de Frentes marítimas reordenadas “: 
unidade de medida do indicador, a área total 
reordenada. Propõe ainda  outros novos sub-
indicadores: permeáveis e impermeáveis, área de 
habitats naturais afectadas; áreas de habitats naturais 
restauradas; área servida por redes de infraestruturas 
sustentáveis (eléctricas, de drenagem de águas 
residuais e pluviais); materiais/técnicas de construção 
e mobiliário de baixa incorporação energética.   

Indicador “Acções de valorização e dinamização dos 
pinhais”: a unidade de medida também a área.  

Considera que seria desejável, que fossem 
contemplados indicadores que monitorizassem o 
desenvolvimento das “áreas de suporte à actividade 
agrícola e industrial”, de forma a ser possível medir-se 

- A evolução da carga poluente sobre o meio; 

- Evolução da taxa de ocupação/reconversão de solo 
agrícola em rural e vice-versa; 

- Manuais de Boas práticas disponibilizados (aos 
agricultores  e industriais) 

- Melhoria e Inovação nas práticas   

Revistos os indicadores por forma a considerar as 
propostas efectuadas. 

Propõe um conjunto de alterações/correcções aos 
elementos apresentados. 

Efectuadas as correcções. 

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP  
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Pareceres ao RAP Tradução no RAP para Consulta Pública 
Propõe um conjunto de alteração ao Quadro 3.1 A matriz SWOT apresentada foi transcrita da proposta 

de PEIRVLN, pelo que se entende que a mesma não 
deverá ser alterada. Acrescentada uma nota nas 
medidas. 

Fazer referência ao GT MAOT/MOPTC para a 
resolução das problemas da Barra do Cávado. 

O GT está enquadrado na acção P1.1. 

Acrescentar uma “concordância” (√) entre a 
Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo 
Portuário com o Eixo 4 do PE 

Considerado. 

Sugere a utilização, no capítulo 4, do mesmo tipo de 
apresentação de indicadores da apresentada no 
capítulo 6. 

Os indicadores apresentados no capítulo 4 visam 
enquadrar a AAE, os indicadores apresentados no 
capítulo 6 visam estabelecer um quadro para a 
monitorização. 

Sugere que o subcapítulo da Património e Paisagem, 
seja sintetizado, embora se reconheça a dificuldade 
face á riqueza da exposição, com vista a obter um 
maior equilíbrio do texto. 

Um dos quadros do capítulo foi passado para anexo. 

No Objectivo – “Requalificar as Frentes ribeirinhas….”, 
deverá ser acrescentado na Coluna dos Planos e 
Programas a OESMP, uma vez que é questão referida 
das Orientações Estratégicas para o sector Marítimo-
Portuário. 

Considerado. 

Solicita o esclarecimento e/ou desenvolvimento do 
último parágrafo da página 95. 

O exposto pretende dar uma orientação para o 
desenvolvimento dos futuros estudos/projectos 
associados à erosão costeira. 

Propõe  uma revisão do capítulo referente a 
património no sentido da sua condensação e eventual 
colocação em anexo de parte desta informação, 
realçando o Resumo. 

Um dos quadros do capítulo foi passado para anexo. 

Solicita uma explicação quanto á proposta de exclusão 
do P.2.3 – Núcleo da Pedra Alta (no que se refere à 
elaboração do PMOT), uma vez que, tanto quanto se 
julga saber está em desenvolvimento este mesmo 
Plano. 

De facto o PMOT é para excluir do PE, uma vez que 
foi erradamente incluído, na medida em que não 
constava do Plano de Acção. O IPTM tem vindo a 
acompanhar e que está em desenvolvimento é o 
Projecto de Ordenamento e Requalificação da Pedra 
Alta, que não foi inserido no PEIRVLN pelo facto de já 
ter sido iniciado.  

Município de Caminha  

Considera que as questões anteriormente colocadas 
foram devidamente transpostas para o RAP. 

- 

Turismo de Portugal, IP 

Propõe que seja efectuadas um conjunto de 
rectificações ao relatório associadas essencialmente 
ao FCD Desenvolvimento Económico e Social e na 
referência ao QRE. 

Foram efectuadas as rectificações propostas. 

Administração de Região Hidrográfica* 

FCD Riscos: Propõe a inclusão do indicador 
“Capacidade de infiltração do solo em zonas 
inundáveis”. 

Considera-se que o indicador seria de difícil monitorização 
anual pelo que o mesmo não foi considerado. 
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Pareceres ao RAP Tradução no RAP para Consulta Pública 
Entende que deveria ser acrescentado ao indicador 
“N.º de demolições previstas” a terminologia “N.º de 
demolições e Áreas de Domínio Público Marítimo 
Restituídas” 

Considerado. 

FCD Ordenamento do Território e Sustentabilidade 
Ambiental: entende premente o controlo das 
descargas, devendo ser prioritário o cumprimento das 
metas do PEAASAR II”. Propõe que seja acrescentado 
o critério “Requalificação de pequenas bacias 
costeiras” e o indicador “N.º de Bacias Requalificadas”. 

As questões associadas ao cumprimento do PEAASAR 
decorrem da implementação de um projecto complementar, 
razão pela qual não foi logo no Relatório de Definição de 
Âmbito acrescentado o critério proposto. 

Sugere o indicador “N.º de águas balneares 
designadas” em substituição do indicado. 

Todas as praias e respectivas concessões previstas no POOC 
possuem zonas balneares designadas, foi inserido o indicador. 
Todavia o mesmo apenas sofrerá alterações caso se verifique 
que determinada área deixa de ter zona balnear designada. 

INAG – Instituto da Água** 

Concorda na generalidade com a proposta de 
Relatório e considera interessante a descrição e 
avaliação de alternativas por FCD. 

- 

Sugere a inclusão das Directivas europeias aplicáveis 
na área de intervenção do Plano, nomeadamente a 
Directiva Quadro da Água. 

Foi opção, face ao número extenso de directivas 
europeias relevantes, apresentar apenas os planos e 
estratégicas que procedem à nível nacional à sua 
transposição e aplicação. Neste contexto, encontra-se 
já incluído o Plano Nacional da Água. 

Considera que deve ser mencionado Plano de 
Ordenamento do Espaço Marítimo. 

Considerado 

Propõe a substituição no quadro 3.2 de “Domínio 
Público Hídrico” por “Recursos Hídricos” 

Considerado 

Apresenta recomendações aos projectos 
complementares, em particular no que respeitam as 
dragagens de manutenção. 

Os projectos complementares não são objecto de 
recomendações.  

Refere que no que respeita o FCD Conservação da 
Natureza e Biodiversidade, embora a erosão costeira 
seja uma ameaça à preservação dos valores naturais 
existentes, a dinâmica costeira não o é 
necessariamente. 

Corrigido. 

Refere contradição no texto referente à caracterização 
do cordão dunar na zona de Esposende. 

Corrigido. 

Acrescenta impactes aos apresentados como 
induzidos pela extracção de inertes. 

Considerado. 

Refere a pertinência na alusão às condicionantes da 
“lentidão na concretização” da demolição das 
construções ilegais existentes nos núcleos de São 
Bartolomeu do Mar e Pedrinhas-Cedovém-Apúlia 

Referida a ausência no POOC de UOPG para a área 
de Pedrinhas-Cedovém-Apúlia.  

Explicitar o contéudo dos indicadores relacionados 
com o critério Erosão Costeira – controlo e adaptação 

Os indicadores utilizados para a análise do referido 
critério são Obras de defesa costeira e Evolução da 
linha de costa. Estes são já apresentados na análise 
do critério Ersão Costeira. Nesta análise, e 
considerando a divisão em trechos de litoral, são 
identificadas a obras e intervenções de defesa 
costeira existentes - esporão, paliçadas, dragagens, 
recarga de areias, quebra-mar, etc. - e a evolução da 
linha de costa – recuo ou avanço da posição da linha 
de costa, atendendo ao transporte sedimentar e 
erosão dunar registados.  
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Pareceres ao RAP Tradução no RAP para Consulta Pública 
Considera dever ser ponderada a minimização dos 
efeitos de alterações climáticas e fenómenos 
extremos. 

Na análise do FCD Riscos Naturais e Tecnológicos 
são avaliados os efeitos do Plano considerando os 
critérios Alterações Climáticas e Eficiência Energética 
e Riscos. 

Considera não ser evidente que não se verifique 
nenhuma situação que posso por em risco a 
sustentabilidade da área.  

De acordo com as conclusões da AAE em todos os 
FCD foram identificadas as oportunidades criadas 
pelos vários Eixos (questões estratégicas) que 
contribuem para a efectiva concretização das 
orientações do QRE, sendo que os riscos são 
identificados nas situações em que não é garantida a 
articulação e/ou implementação das acções (também 
nas acções complementares). Neste sentido surgem 
também uma série de medidas destinadas a prevenir, 
reduzir ou eliminar efeitos adversos no ambiente, que 
a serem cumpridas, asseguram a concretização das 
oportunidades decorrentes da implementação do 
Plano. 

* Recepcionado após prazo definido. 

**Recepcionada após prazo definido, e já após conclusão da Consulta Pública, o que condicionou a capacidade de resposta da AAE. 
 

No Quadro seguinte é apresentada da síntese dos pareceres ao Relatório Ambiental Preliminar na 
sua versão para Consulta Pública e a forma como os mesmos foram enquadrados no Relatório 
Ambiental Final. 
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Quadro 7.3 - Síntese dos Pareceres ao Relatório Ambiental Preliminar para consulta pública e a sua 
tradução no Relatório Ambiental Final 

 

Pareceres ao RAP para Consulta pública Tradução no Relatório Ambiental Final  
Câmara Municipal de Esposende 

Considera excessiva a informação relativa ao 
património cultural/arqueológico. Considera que os 
Moinhos da Apúlia devem ser considerados 
enquanto património edificado de interesse 
paisagístico. 

Pelo facto de ser ter considerado excessiva a descrição relativa 
ao património a mesma foi inserida num anexo. 

No que se refere aos Moinhos da Apúlia, apesar de os mesmos 
não se encontrarem listados na acção P5.1, são considerados 
ao nível da proposta de medidas para o desenvolvimento e 
implementação dos Projectos e acções, em particular do P5.1 e 
P7 do PE. 

Considera que a área percorrida por incêndios 
florestais deve estar nos riscos naturais e não nos 
riscos tecnológicos. 

Revisto. 

Menciona que aparece a referência a Riscos 
Tecnológicos e a Riscos Naturais e Tecnológicos 
devendo ser efectuada a uniformização. 

Revisto. 

No FCD Sustentabilidade Ambiental deveria ser 
apresentado um indicador relativo à gestão de 
resíduos. 

A questão dos resíduos foi inserida nas “Medidas a considerar 
no desenvolvimento e implementação dos projectos e das 
acções” 

No Quadro 5.8 deveria ser efectuada referência à 
praia de Suave Mar e menciona que a praia de Rio 
de Moinhos também sofre de forte processo erosivo. 

O Quadro 5.8 decorre do POOC pelo que não foi alterado, 
todavia foi acrescentado um parágrafo com essa referência. 

Página 95 em vez de mencionar o trecho entre S. 
Bartolomeu do Mar e Ramalha deveria ser 
mencionado todo o litoral do concelho. 

De facto o título não correspondia ao mencionado no texto. 

Deveriam ser mencionadas acções de valorização 
para o Pinhal de Ofir, à semelhança das acções 
previstas para o Camarido e para a Gelfa. 

Não são mencionadas na medida em que os objectivos 
expressos nas acções relativas ao Pinhal do Camarido e da 
Gelfa se encontram consignadas, no caso específico de Ofir, na 
acção P2.5 – Núcleo Turístico de Ofir. 

No quadro referente aos percursos pedestre 
deveriam ser mencionados o percurso das Azenhas 
e o percurso da Associação Rio Neiva. 

Foram inseridos os percursos. 

Deveria ser referenciada a Zona Vulnerável n.º 1 e 
respectivas limitações. 

Feita a referência. 

No Quadro 6.1 o indicador n.º de Empreendimentos 
Turísticos Criados deve estar associado ao FCD 
Desenvolvimento Económico e Social. 

Alterado. 

No Quadro 6.2 a competência para monitorizar a 
evolução do consumo e gestão sustentável dos 
recursos naturais, culturais e económicos da região 
deveria ser cometida não apenas à ARH, mas 
também à CCDR, ICNB e INAG. 

Em versões anteriores essa competência estava cometida 
também à CCDR, que no entanto no parecer emitido 
mencionou que deveria ser retirada. 

Sugere que no capítulo 8 seja a ARH a substituir a 
Sociedade Polis aquando da extinção desta última. 

A sugestão efectuada é o que consta no capítulo 8 do 
Relatório. 

Menciona novamente que deverá existir um erro no 
que se refere à caracterização da qualidade do ar 
em Esposende. 

Os valores foram verificados pelo que se propõe que, no caso 
de se manterem as dúvidas que seja contactada pela CM de 
Esposende a APA, entidade que disponibiliza os dados. 

Questiona a pertinência da “Porta de Entrada do 
PNLN”. 

A Porta de Entrada do PNLN foi prevista em sede Programa 
Nacional de Turismo de Natureza. Considera-se ser de manter 
face aos objectivos a ela associados que não são compatíveis 
de realizar na actual sede do PNLN. 

ADULN – Associação de Defesa do Urbanismo do Litoral Norte 
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Pareceres ao RAP para Consulta pública Tradução no Relatório Ambiental Final  
Enfatiza a participação na intervenção prevista para 
a zona do Parque Natural do Litoral Norte designada 
por Barca, assinalando a importância de uma 
intervenção prioritária na protecção do cordão dunar, 
não obstante considerar justificável a indefinição 
técnica sobre a natureza e extensão da intervenção 
prevista na embocadura do Rio Neiva (face à 
ausência em termos nacionais de um conceito 
técnico-científico que permita combater o fenómeno 
na erosão costeira). 

Alerta ainda para os fenómenos de erosão marítima 
verificados recentemente, que justificam uma 
intervenção prioritária. 

Este comentário reforça o expresso no presente Relatório 
Ambiental no que se refere ao facto de serem prioritárias a 
acções enquadradas no Eixo 1 – Protecção e Defesa da zona 
costeira.  

Menciona a importância da recuperação das 
estruturas degradadas de acesso à praia na zona da 
Barca e criação de zonas de informação e 
sensibilização ambiental por forma a minimizar os 
efeitos nocivos da utilização humana do sistema 
dunar. 

Neste âmbito não é prevista a criação de uma praia (tal é 
competência do POOC). Todavia as questões colocadas: 
recuperação de estruturas degradadas, criação de zonas de 
sensibilização ambiental, etc..) encontram-se salvaguardadas 
nos Acções P1.2  e P7. 
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8. CONCLUSÕES 

A avaliação ambiental efectuada revela que a proposta de PEIRVLN constitui globalmente uma 
oportunidade para a requalificação e valorização do Litoral Norte na medida em que contribui para 
a concretização de um vasto leque de objectivos constantes no QRE.  

Em todos os FCD foram identificadas as oportunidades criadas pelos vários Eixos (questões 
estratégicas) que contribuem para a efectiva concretização das orientações do QRE, sendo que 
no que concerne ao riscos não foi verificada nenhuma situação que possa pôr em causa a 
sustentabilidade ambiental da área. Com efeito, os riscos são identificados apenas nas situações 
em que não é garantida a articulação e/ou implementação das acções designadamente das 
acções complementares ou quando se constatou pela necessidade de enquadrar algumas 
orientações nas especificações dos projectos a desenvolver, que se prendem essencialmente com 
a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental 

Cabe ainda destacar o que foi designado como “risco operativo”. Este resulta do facto de o Plano 
Estratégico ser coordenado pela Sociedade Polis Litoral Norte, que de acordo com o diploma legal 
de criação se dissolverá em 2013, tal situação põe em risco o acompanhamento e 
desenvolvimento dos projectos a partir dessa data sendo por isso necessário equacionar uma 
solução alternativa que passará pela manutenção da Sociedade Polis Litoral Norte, ou, em 
alternativa pela atribuição das competências daquela sociedade para a ARH Norte. 
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9. ANEXOS 

ANEXO I - QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 

QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL 

Enquadramento 

O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 2007-2013 estabelece o enquadramento da aplicação da 
política comunitária de coesão económica e social, visando, através do apoio dos Fundos Estruturais e do Fundo de 
Coesão, a concretização de três grandes Agendas Temáticas: 

– Agenda para o Potencial Humano. 

– Agenda para os Factores de Competitividade. 

– Agenda para a Valorização do Território. 

A operacionalização do QREN estrutura-se através da criação de Programas Operacionais Temáticos e de 
Programas Operacionais Regionais.  

Objectivos/ Orientações 

O QREN “ assume como grande desígnio estratégico a qualificação dos portugueses e das portuguesas, valorizando 
o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação, bem como a promoção de níveis elevados e sustentados de 
desenvolvimento económico e sócio-cultural e de qualificação territorial, num quadro de valorização da igualdade de 
oportunidades e, bem assim, do aumento da eficiência e qualidade das instituições públicas”, estabelecendo as 
seguintes prioridades estratégicas: 

– “Promover a qualificação dos portugueses e das portuguesas, desenvolvendo e estimulando o conhecimento, a 
ciência, a tecnologia, a inovação, a educação e a cultura como principal garantia do desenvolvimento do País e 
do aumento da sua competitividade; 

– Promover o crescimento sustentado através, especialmente, dos objectivos do aumento da competitividade dos 
territórios e das empresas, da redução dos custos públicos de contexto, incluindo os da administração da justiça, 
da qualificação do emprego e da melhoria da produtividade e da atracção e estímulo ao investimento empresarial 
qualificante; 

– Garantir a coesão social actuando, em particular, nos objectivos do aumento do emprego e do reforço da 
empregabilidade e do empreendedorismo, da melhoria da qualificação escolar e profissional, do estímulo às 
dinâmicas culturais, e assegurando a inclusão social, nomeadamente desenvolvendo o carácter inclusivo do 
mercado de trabalho, promovendo a igualdade de oportunidades para todos e a igualdade de género, bem como 
práticas de cidadania inclusiva, reabilitação e reinserção social, conciliação entre a vida profissional, familiar e 
pessoal e a valorização da saúde como factor de produtividade e medida de inclusão social; 

– Assegurar a qualificação do território e das cidades traduzida, em especial, nos objectivos de assegurar ganhos 
ambientais, promover um melhor ordenamento do território, estimular a descentralização regional da actividade 
científica e tecnológica, prevenir riscos naturais e tecnológicos e, ainda, melhorar a conectividade do território e 
consolidar o reforço do sistema urbano, tendo presente a redução das assimetrias regionais de desenvolvimento; 

– Aumentar a eficiência da governação privilegiando, através de intervenções transversais nos Programas 
Operacionais relevantes, os objectivos de modernizar as instituições públicas e a eficiência e qualidade dos 
grandes sistemas sociais e colectivos, com reforço da sociedade civil e melhoria da regulação.” 
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PROGRAMA OPERACIONAL VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 2007-2013 

Enquadramento 

O Programa Operacional Valorização do Território (POVT) 2007-2013 sistematiza as orientações do Quadro de 
Referência Estratégico Nacional (QREN), no que respeita a estratégia definida pela Agenda Operacional para 
Valorização do Território que se assume como subsidiária do Programa Nacional de Política de Ordenamento do 
Território. 

Objectivos/ Orientações 

– O POVT assume os objectivos de natureza estratégica da Agenda Valorização Territorial, que são os seguintes: 

– “Atenuar a situação periférica do país no contexto global, por via da melhoria da conectividade internacional e da 
integração das redes nacionais às redes transeuropeias de transportes; 

– Consolidar as redes e infraestruturas que estruturam o território nacional, ao serviço da competitividade e da 
coesão; 

– Promover o desenvolvimento urbano policêntrico, reforçando a articulação das cidades com as respectivas áreas 
envolventes e a qualificação dos espaços urbanos; 

– Qualificar os serviços ambientais, garantindo a sua universalidade e sustentabilidade; 

– Prevenir, gerir e monitorizar os riscos naturais e tecnológicos; 

– Promover a coesão social, assegurando a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de 
equipamentos colectivos.” 

– O POVT encontra-se organizado em dez Eixos Prioritários: 

– Eixo I - Redes e Equipamentos Estruturantes Nacionais de Transportes; 

– Eixo II - Rede Estruturante de Abastecimento de Água e Saneamento; 

– Eixo III - Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos Naturais e Tecnológicos; 

– Eixo IV - Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma dos Açores; 

– Eixo V - Redes e Equipamentos Estruturantes da Região Autónoma da Madeira; 

– Eixo VI - Investimentos Estruturantes do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva; 

– Eixo VII - Infra-estruturas para a Conectividade Territorial; 

– Eixo VIII - Infra-estruturas Nacionais para a Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos; 

– Eixo IX - Desenvolvimento do Sistema Urbano Nacional; 

– Eixo X - Assistência Técnica. 
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NORTE 2015 – COMPETITIVIDADE E DESENVOLVIMENTO. UMA VISÃO ESTRATÉGICA 

Enquadramento 

Com vista a preparação do Quadro de Referência Estratégico Nacional e do Programa Operacional da Região Norte 
para o período 2007-2013, procedeu-se à elaboração do plano estratégico da Região Norte, que procede ao 
diagnóstico prospectivo, estabelecimento de cenários, visão e prioridades estratégicas para a Região. A análise aqui 
apresentada refere-se à versão de trabalho de Fevereiro de 2006. 

Objectivos/ Orientações 

A Visão para “A região do Norte será, em 2015, capaz de gerar um nível de produção de bens e serviços 
transaccionáveis que permita recuperar a trajectória de convergência a nível europeu, assegurando, de forma 
sustentável, acréscimos de rendimento e de emprego da sua população e promovendo, por essa via, a coesão 
económica, social e territorial.” 

A sua concretização assenta nas seguintes prioridades estratégicas: 

– Prioridade I - Promover a Intensificação Tecnológica da Base Produtiva Regional (Norte ITEC) – através de: 

���� “intensificação tecnológica das indústrias tradicionais (têxtil e vestuário, calçado e madeira e mobiliário), a que 
se tornará necessário adicionar também outros factores de competitividade relacionados seja com a qualidade 
industrial (moda, design, atenção pela evolução dos mercados e pelo gosto dos consumidores), seja com um 
maior domínio dos circuitos de comercialização e dos canais de distribuição; 

���� intensificação tecnológica pela via do aumento considerável do peso de actividades industriais, hoje ainda 
emergentes, tanto na área das tecnologias da informação, comunicação e electrónica como na área da 
biotecnologia, com aplicações/interfaces em ramos como o alimentar ou o da saúde; 

���� intensificação tecnológica sob forma de desenvolvimento de uma plataforma de prestação de serviços de 
elevado valor acrescentado, muitos deles transaccionáveis, como os novos serviços na área da saúde ou da 
investigação e desenvolvimento. “ 

– Prioridade II - Assegurar, Sustentadamente, a Competitividade Regional (Norte SCORE) – que “Tratam-se de 
acções que procuram privilegiar a actuação sobre o contexto empresarial, isto é, o desenvolvimento dos aspectos 
sistémicos da competitividade, através da intervenção sobre a envolvente imaterial (reforço da internalização de 
várias externalidades positivas resultantes da inserção em rede, cooperação no quadro das infra-estruturas de 
apoio e associação entre as empresas) e material (integração da protecção ambiental como factor de 
competitividade das empresas, redes de logística, produção e distribuição de energia). Devem estar, também, 
aqui incluídas acções mais no domínio da qualificação das pessoas e da empregabilidade, qualificação essa que 
pode assumir, para efeitos desta prioridade, uma concepção mais alargada que vai desde a formação escolar até 
à formação profissional dos activos da Região.  

– Prioridade Estratégica III - Promover a Inclusão Social e Territorial (Norte EQUALITY) – visa “promover a 
igualdade de oportunidades e a melhoria da equidade dos cidadãos no acesso aos principais bens e serviços 
públicos; (…) e definir para cada território as suas oportunidades de desenvolvimento, o que passa, antes de 
mais, por identificar e valorizar os seus recursos e potencialidades endógenas, sejam eles recursos naturais, 
competências técnicas e empresariais, património natural, produtos tradicionais, etc.” 
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PROGRAMA OPERACIONAL DA REGIÃO NORTE 2007-2013 

Enquadramento 

O Programa Operacional da Região Norte 2007-2013, cuja versão final foi aprovada pela Comissão Europeia em 
10/10/2007 [Decisão C(2007)5070], procede à operacionalização do QREN, baseando-se no plano estratégico da 
Região Norte - Norte 2015.  

Objectivos/ Orientações 

O Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013 assenta em 6 eixos estratégicos sendo que o 5º é dedicado à 
Governação e Capacitação Institucional e o 6º é dedicado à Assistência Técnica do PO. De seguida apresentam-se 
os eixos 1 a 4 em conjunto com as respectivas áreas de intervenção: 

– “Eixo Prioritário 1 - Competitividade, inovação e conhecimento: 

���� Consolidação dos serviços colectivos regionais de suporte à inovação e promoção do sistema regional de 
inovação 

���� Apoio à criação e consolidação de “clusters” emergentes e de empresas de base tecnológica em sectores que 
promovam o interface com as competências e capacidades regionais em ciência e tecnologia; 

���� Promoção e desenvolvimento da rede de parques de ciência e tecnologia e de operações integradas de 
ordenamento e de acolhimento empresarial; 

���� Requalificação, inovação e reforço das cadeias de valor nos sectores de especialização; 

���� Promoção de acções colectivas de desenvolvimento empresarial; 

���� Promoção da economia digital e da sociedade do conhecimento; 

���� Promoção de acções de eficiência energética. 

– Eixo Prioritário 2 - Valorização económica de recursos específicos: 

���� Valorização da excelência turística regional (Programa de Promoção da Marca Porto Norte de Portugal e 
Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro); 

���� Promoção económica de novos usos do mar; 

���� Valorização da cultura e da criatividade; 

���� Acções de valorização de novos territórios de aglomeração de actividades económicas; 

���� Valorização económica de recursos endógenos em espaços de baixa densidade e diversificação da actividade 
económica dos territórios rurais. 

– Eixo Prioritário 3 - Valorização e qualificação ambiental e territorial: 

���� Valorização e qualificação ambiental (Valorização e gestão de áreas ambientalmente críticas, optimização da 
recolha selectiva e da triagem, gestão da orla costeira e dos recursos marinhos e prevenção de riscos 
naturais, tecnológicos e sanitários); Este objectivo específico envolve “A Gestão da orla costeira, da rede 
hidrográfica e dos seus recursos, através do ordenamento/preservação da qualidade dos espaços e da 
valorização sustentável dos seus recursos e outros elementos identitários. Pretende-se concretizar 
abordagens supramunicipais, assentes em Planos Integrados de médio prazo, contemplando acções de: 
ordenamento e valorização do litoral e da rede hidrográfica, integradas em Planos de Praia, em projectos de 
intervenção ou em projectos de requalificação; ordenamento e requalificação da ocupação territorial das zonas 
costeiras e estuarianas (requalificação de frentes ribeirinhas, valorização e preservação de zonas fluviais, de 
albufeiras e respectiva envolvente, valorização de espaços degradados, ordenamento e valorização de 
núcleos de pesca artesanal em terrenos dominiais e de pontos de atracagem de embarcações, ordenamento e 
balizamento da navegação, apoio a actividades compatíveis com a sensibilidade dos ecossistemas costeiros e 
lagunares); ordenamento de zonas balneares ou mistas; promoção da utilização de meios alternativos ao 
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PROGRAMA OPERACIONAL DA REGIÃO NORTE 2007-2013 
automóvel individual no acesso às praias e a acessibilidade de utentes com mobilidade reduzida; actividades 
de divulgação e sensibilização visando a preservação dos valores naturais das zonas costeiras; a elaboração 
de estudos, planos e projectos necessários à concretização das acções previstas nesta tipologia 

���� Gestão activa da Rede Natura e da biodiversidade; 

���� Qualificação dos serviços colectivos territoriais de proximidade. 

– Eixo Prioritário 4 - Qualificação do sistema urbano: 

���� Promoção de operações para a excelência urbana e de redes para a competitividade e inovação no qual se 
destaca: “ A Promoção de operações integradas de valorização económica para a excelência urbana – o 
Programa de cada uma destas operações pode abranger, por exemplo, intervenções (a) em centros históricos, 
frentes costeiras ou ribeirinhas, edifícios de elevado valor patrimonial ou histórico, espaços públicos ou 
zonas verdes urbanas de carácter excepcional; (b) de valorização de zonas de urbanismo comercial; (c) de 
(re)criação de espaços e equipamentos colectivos de identidade e referência urbana, designadamente dos 
que resultem da recuperação de zonas industriais, portuárias e ferroviárias desactivadas; (d) de promoção de 
centros de estudo, cultura e conhecimento e/ou de outros espaços de utilização das TIC; (e) que apostem na 
reciclagem de produtos, na utilização de energias renováveis e em acções complementares de sensibilização 
e educação dos cidadãos no domínio do ordenamento do território  

���� Promoção de operações integradas em zonas prioritárias de regeneração urbana; 

���� Promoção da mobilidade urbana; 

���� Promoção da conectividade do sistema urbano regional”. 

E ainda dois eixos prioritários relativos à Capacitação institucional regional e Assistência Técnica. 
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AGENDA REGIONAL PARA O MAR, PROGRAMA DE ACÇÃO 2007-2013 – NORTE 2015 

Enquadramento 

A Agenda Regional para o Mar integra um conjunto de objectivos e linhas estratégicas no sentido de orientar as 
intervenções a realizar na Região no período de programação 2007-2013. O enquadramento de eventuais projectos e 
acções no âmbito do Programa de Acção não dispensa a candidatura aos Programas Operacionais. 

Objectivos/ Orientações 

– A Agenda Regional para o Mar obedece aos seguintes princípios: 

– Competitividade - Do ponto de vista do princípio da competitividade o Programa Regional de Acção no domínio do 
Mar prossegue uma lógica de valorização dos factores que potenciam o crescimento económico e o emprego 
qualificado, nomeadamente a investigação, a inovação e o empreendedorismo, bem como o apoio à 
internacionalização das actividades da Região que operam no domínio da economia do Mar;  

– Coesão - Do ponto de vista da coesão, o Programa Regional de Acção no domínio do Mar favorece a criação e o 
aproveitamento de oportunidades de desenvolvimento dos territórios e das comunidades ameaçadas por 
actividades em situação 1e crise, promovendo as medidas de acompanhamento social e formativo indispensáveis 
à reconversão e à diversificação de actividades. 

– Sustentabilidade - Do ponto de vista do princípio da sustentabilidade o Programa Regional de Acção no domínio 
do Mar privilegia uma abordagem ecossistémica e integrada dos recursos naturais, marinhos e da orla costeira, 
de forma a conciliar a preservação e valorização desses recursos e a sustentabilidade dos processos de 
desenvolvimento. 

O objectivo geral que serve de enquadramento às linhas estratégicas de desenvolvimento consiste em: “Valorizar o 
recurso Mar através do desenvolvimento de um conjunto de actividades que promovam o crescimento económico e o 
emprego, apostando no reforço da investigação, da inovação marinha e do empreendedorismo de forma a contribuir, 
em condições de sustentabilidade, para a competitividade da Região”.  

As linhas estratégicas de desenvolvimento são então as seguintes. 

– L1 – Promover a conservação, valorização e a gestão de ecossistemas costeiros e das bacias hidrográficas; 

– L2 – Desenvolver novos produtos e promover a aplicação de novas tecnologias ao meio marinho; 

– L3 – Salvaguardar a qualidade e a segurança alimentar associadas ao consumo de pescado; 

– L4 – Desenvolver novas tecnologias de produção de peixes, de bivalves e de outras espécies e a sustentabilidade 
da aquicultura; 

– L5 – Promover o desenvolvimento e a internacionalização de actividades e de clusters no âmbito da economia do 
Mar; 

– L6 - Reforçar a investigação e desenvolvimento nas áreas das ciências marinhas e fomentar o empreendedorismo 
em actividades da economia do Mar. 

– L7 – Apoiar o desenvolvimento do transporte marítimo e a melhoria das condições de segurança marítima e das 
infra-estruturas portuárias; 

– L8- Valorizar o património marítimo regional e a identidade marítima da região; 

– L9 – Promover o desenvolvimento da educação e da formação nas áreas das ciências marinhas e da economia 
do mar de forma a favorecer a qualificação do sector e a empregabilidade; 

– L10 – Promover a cooperação transfronteiriça e transnacional no domínio do mar 
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AGENDA REGIONAL DE TURISMO – PLANO DE ACÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORTE DE 
PORTUGAL 

Enquadramento 

No âmbito da estratégia de desenvolvimento regional Norte 2015, e visando a promoção do “Pacto Regional para a 
Competitividades, têm vindo a ser dinamizadas as Agendas Temáticas consideradas prioritárias, inclusive a Agenda 
Regional de Turismo. 

Objectivos/ Orientações 

A Agenda Regional de Turismo obedece a um conjunto de premissas fundamentais, designadamente a Excelência, a 
Competitividade e Inovação, e a Sustentabilidade, adoptando a seguinte Visão: 

“O Norte de Portugal deverá ser uma das regiões de maior crescimento turístico no país, através de um processo de 
desenvolvimento sustentável baseado na Qualificação, na Excelência e na Competitividade e Inovação da sua oferta 
turística, transformando o Turismo como um factor de desenvolvimento e diversificação da economia regional”. 

Para tal, são definidos cinco eixos prioritários de intervenção, e respectivos objectivos estratégicos: 

– Eixo 1 - Recursos e Infra-estruturas de Suporte ao Turismo Regional - Qualificar e valorizar os recursos turísticos, 
potenciando os produtos turísticos prioritários e criar as infra-estruturas de suporte ao Turismo regional; 

– Eixo 2 – Alojamento e Inovação - Desenvolver a oferta de Alojamento e Animação assente em padrões de 
qualidade e sustentabilidade; 

– Eixo 3 - Marketing e Promoção Turística Regional - Projectar e promover a oferta turística do Porto e Norte de 
Portugal, afirmando os seus sub-espaços e produtos turísticos prioritários; 

– Eixo 4 - Qualificação e Formação dos Recursos Humanos -Promover a Qualificação e Formação dos Recursos 
Humanos; 

– Eixo 5 - Dinamização, Acompanhamento e Informação – “Intelligence” - . Promover um processo de dinamização, 
acompanhamento e informação do turismo regional. 

A agenda regional de Turismo define cinco principais produtos turísticos: Turismo de negócios, Turismo Urbano, 
Turismo de natureza, Turismo náutico, gastronomia e Vinhos –Enoturismo, Turismo de saúde e bem estar, Turismo 
Histórico e Cultural e Golfe, para os quais são dadas orientações para o desenvolvimento 

De entre este salientam-se para a área objecto do presente estudo: Turismo de natureza e Turismo náutico  

No que se refere ao turismo natureza são a apresentam-se de seguida as principais orientações para o seu 
desenvolvimento: 

– Melhorar as infra- estruturas de apoio aos parques naturais; 

– Criar/valorizar caminhos / percursos na natureza; 

– Promover a divulgação das Áreas protegidas e dos seus produtos; 

– Desenvolver a oferta de ecopistas. 

Para o turismo náutico foram estabelecidas as seguintes orientações: 

– Aumentar a oferta de serviços complementares à actividade náutica; 

– Reforçar as infra-estruturas relacionadas com o turismo náutico; 

– Aumentar o número de marinas.  
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ESTRATÉGIA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE 

Enquadramento 

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB), aprovada pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de Outubro, procede à articulação com os compromissos internacionais 
estabelecidos na Convenção sobre a Diversidade Biológica e com a estratégia europeia na matéria. 

Objectivos/ Orientações 

A ENCNB assume três objectivos gerais: 

– “Conservar a Natureza e a diversidade biológica, incluindo os elementos notáveis da geologia, geomorfologia e 
paleontologia;  

– Promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; 

– Contribuir para a prossecução dos objectivos visados pelos processos de cooperação internacional na área da 
conservação da Natureza em que Portugal está envolvido, em especial os objectivos definidos na Convenção 
sobre a Diversidade Biológica, designadamente a conservação da biodiversidade, a utilização sustentável dos 
seus componentes e a partilha justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos 
genéticos.” 

E um conjunto de 10 opções estratégicas: 

– “Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como a monitorização de 
espécies, habitats e ecossistemas;  

– Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, 
integrando neste a Rede Nacional de Áreas Protegidas;  

– Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a conservação do seu património natural, cultural e 
social;  

– Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e das zonas de protecção especial 
integrados no processo da Rede Natura 2000;  

– Desenvolver em todo o território nacional acções específicas de conservação e gestão de espécies e habitats, 
bem como de salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos elementos notáveis do património 
geológico, geomorfológico e paleontológico;  

– Promover a integração da política de conservação da Natureza e do princípio da utilização sustentável dos 
recursos biológicos na política de ordenamento do território e nas diferentes políticas sectoriais;  

– Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local;  

– Promover a educação e a formação em matéria de conservação da Natureza e da biodiversidade;  

– Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem como mobilizar e incentivar a sociedade 
civil;  

– Intensificar a cooperação internacional.” 
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ESTRATÉGIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Enquadramento 

A Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
109/2007, de 20 de Agosto, estabelece como desígnio “Retomar a trajectória de crescimento sustentado que torne 
Portugal, no horizonte 2015, num dos países mais competitivos e atractivos da União Europeia, num quadro de 
elevado nível de desenvolvimento económico, social e ambiental e de responsabilidade social”, acompanhado por um 
conjunto de sete objectivos 

Objectivos/ Orientações 

A ENDS assume os seguintes objectivos gerais: 

– Primeiro objectivo - Preparar Portugal para a “Sociedade do Conhecimento”: 

– Segundo objectivo - Crescimento Sustentado, Competitividade à Escala Global e Eficiência Energética: 

– Terceiro objectivo - Melhor Ambiente e Valorização do Património: 

– Quarto objectivo - Mais Equidade, Igualdade de Oportunidades e Coesão Social: 

– Quinto objectivo - Melhor Conectividade Internacional do País e Valorização Equilibrada do Território: 

– Sexto objectivo - Um Papel Activo de Portugal na Construção Europeia e na Cooperação Internacional: 

– Sétimo objectivo - Uma Administração Pública mais Eficiente e Modernizada:” 

Estabelecendo como metas: 

– “Uma economia, competitiva à escala global, orientada para actividades de futuro e criadora de emprego. 

– Combate às alterações climáticas. 

– Gestão integrada da água e seu aproveitamento eficiente. 

– Aproveitamento dos oceanos como factor de diferenciação e desenvolvimento. 

– Gestão dos riscos naturais e tecnológicos mobilizando a participação da população interessada. 

– Melhor conectividade internacional do país. 

– Acessibilidades que contribuam para a coesão territorial e para um modelo territorial mais policêntrico. 

– Cidades atractivas, acessíveis e sustentáveis. 

– Fortalecimento da posição de Portugal no contexto da cooperação para o desenvolvimento internacional. 

– Estruturação de uma rede de relações privilegiadas com a Europa.” 
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ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A FLORESTA 

Enquadramento 

A Estratégia Nacional para as Florestas (ENF), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2006, de 
15 de Setembro, pretende constituir o elemento de referência das orientações e planos de acção públicos e privados 
para o desenvolvimento do sector florestal, e articula-se com as orientações constantes do Quadro de Referência 
Estratégica Nacional e do Plano Estratégico Nacional do Desenvolvimento Rural, assim como em outros planos 
específicos com incidência no sector, incluindo o Plano de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

Objectivos/ Orientações 

A ENF assenta nas seguintes linhas de acção: 

– “Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 

– Especialização do território; 

– Melhoria da produtividade através da gestão florestal sustentável; 

– Redução de riscos de mercado e aumento do valor dos produtos; 

– Melhoria geral da eficiência e competitividade do sector; 

– Racionalização e simplificação dos instrumentos de política.” 
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PLANO NACIONAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

Enquadramento 

O Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (PDFCI), aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 65/2006, de 26 de Maio, pretende em primeira instância criar “condições propícias para a redução dos 
incêndios florestais”. 

Objectivos/ Orientações 

O PNDFCI encontra-se estruturado em cinco eixos estratégicos de actuação: 

– “Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

– Redução da incidência dos incêndios; 

– Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

– Recuperar e reabilitar os ecossistemas; 

– Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz.” 

O PNDFCI define as seguintes metas: 

– Reduzir a área ardida a menos de 100 mil hectares em 2012; 

– Atingir em 2018 uma área ardida anual inferior a 0,8% da superfície florestal constituída por povoamentos; 

– Garantir tempos de intervenção inferiores a 20 minutos em 90% das ocorrências; 

– Reduzir, até 2012, a menos de 150, o número de incêndios activos com duração superior a 24 horas; 

– Reduzir, até 2018, para menos de 75, o número de incêndios activos com duração superior a 24 horas; 

– Diminuir, até 2018, para menos de 0,5%, o número de reacendimentos. 
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ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O SECTOR MARÍTIMO-PORTUÁRIO 

Enquadramento 

As Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário, estabelecidas em Dezembro de 2006, devem ser 
aprofundadas pelo Plano Nacional Marítimo Portuário, que constituir-se-á como plano sectorial para o sistema 
portuário nacional, integrado no quadro do regime jurídico dos instrumentos de gestão do território.  

Objectivos/ Orientações 

As Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário apresentam um quadro de referência para as acções 
prioritárias, que se enumeram de seguida: 

– “O Novo Enquadramento Institucional do Sector Marítimo-Portuário. 

– O Regime Jurídico para a Utilização das Áreas Portuárias: Lei dos Portos. 

– Melhoria das Condições de Operacionalidade da Unidade Portuária. 

– Melhoria das Condições de Navegabilidade da Costa Portuguesa. 

– Promoção da Intermodalidade. 

– Aposta no Conhecimento: Ensino, Qualificação Profissional e ID&I. 

– Incentivar a Marinha de Comércio Nacional.” 

– No quadro do Novo Enquadramento Institucional do Sector Marítimo-Portuário, destaca-se, entre outras medidas, 
o desenvolvimento de soluções de gestão adequadas para os portos secundários, assim como de soluções 
adequadas e que maximizem o aproveitamento dos portos e infra-estruturas de apoio à pesca e à navegação de 
recreio e desporto. 

– No que respeita os portos secundários, pretende-se “estabelecer uma solução orgânica assente numa gestão 
empresarial, apostando na proximidade e afinidade, potenciadora de sinergias e economias de escala e 
complementaridade entre portos”, propondo-se que o porto de Viana do Castelo, enquanto porto secundário com 
maior expressão operacional, seja constituído como sociedade anónima de capital inteiramente participado pelos 
portos do Douro e Leixões. 

– No caso dos portos e infra-estruturas de apoio à pesca e à navegação de recreio e desporto, as Orientações 
Estratégicas para o Sector Marítimo-Portuário propõem: 

– “Contratualizar a exploração; 

– Redefinir a jurisdição do IPTM numa perspectiva de especialização; 

– Adoptar soluções abertas, flexíveis e especializadas, quando a dimensão o justifique, e que atendam em 
simultâneo às necessidades de uma maior intervenção das entidades com responsabilidades na gestão territorial 
e às dinâmicas de rede.”  
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PLANO DE ACÇÃO PARA O LITORAL 2007- 2013 

Enquadramento 

O plano de acção para o litoral 2007-2013, surge no seguimento do Despacho n.º 6043/2006, (2ª série), de 14 de 
Março do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, que definiu o Modelo de Coordenação 
Estratégica para a Implementação dos POOC, baseado na criação de um Grupo de coordenação estratégica, ao 
nível global, e de um coordenador operacional ao nível da cada POOC. 

Objectivos/ Orientações 

Em Outubro de 2007 foi produzido o Plano de Acção para o Litoral 2007- 2013, que define as acções prioritárias de 
âmbito nacional, designadas por prioridades de intervenção que se encontram agrupadas de acordo com as 
seguintes tipologias: 

- Defesa Costeira / Zonas de Risco 

- Planos de Intervenção e Requalificação Urbana / Actividades Produtivas 

- Requalificação de Praias / Planos de Praia 

- Sensibilização Ambiental 

- Demolições 

- Estudos e Monitorização 

- Assessoria Técnica e Consultadoria 

Da análise efectuada ao Plano de Acção, verifica-se que parte das intervenção propostas estão enquadradas na 
proposta de PEIRVLN. 
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ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A GESTÃO INTEGRADA DA ZONA COSTEIRA  

Enquadramento 

A Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC), aprovada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 82/2009, de 8 de Setembro, respeita já a Recomendação 2002/413/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de Maio de 2002, que define os princípios gerais e as opções para uma Estratégia Integrada de 
Gestão Integrada de Zonas Costeiras da Europa, devendo a nova Estratégia consagrar a Directiva-Quadro Estratégia 
Marinha e novos referenciais dirigidos para a “necessidade de garantir uma clara articulação com o planeamento e 
gestão do espaço marítimo e com a conservação do meio marinho”.   

Objectivos/ Orientações 

A ENGIZC estabelece como Visão a alcançar em 2029 “Uma zona costeira harmoniosamente desenvolvida e 
sustentável tendo por base uma abordagem sistémica e de valorização dos seus recursos e valores identitários, 
suportada no conhecimento científico e gerida segundo um modelo que articula instituições, coordena políticas e 
instrumentos e assegura a participação dos diferentes actores intervenientes.”   

Face a esta Visão, princípios e opções estratégicas consagradas, a ENGIZC define os seguintes objectivos temáticos 
(define também um conjunto de objectivos transversais) e respectivas medidas prioritárias: 

– “Conservar e valorizar os recursos e o património natural, paisagístico e cultural: 

���� Completar a constituição de uma rede coerente e integrada de áreas protegidas marinhas; 

���� Assegurar a implementação do programa de intervenção prioritária de valorização da zona costeira; 

���� Promover a gestão integrada dos recursos minerais costeiros; 

���� Proceder ao inventário do domínio hídrico e avaliar a regularidade das situações de ocupação do domínio 
público marítimo. 

– Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e de impactos de natureza ambiental, social e económica: 

���� Identificar e caracterizar as áreas de risco e vulneráveis e tipificar mecanismos de salvaguarda; 

���� (Re)avaliar a necessidade de intervenções “pesadas” de defesa costeira através da aplicação de modelos 
multi-critérios; 

���� Incorporar nos planos de contingência os riscos específicos da zona costeira. 

– Promover o desenvolvimento sustentável de actividades geradoras de riqueza e que contribuam para a 
valorização dos recursos específicos da zona costeira: 

���� Clarificar os procedimentos do licenciamento das principais actividades valorizadoras de recursos específicos 
exercidas na zona costeira; 

���� Criar um quadro de referência estratégico para o desenvolvimento de actividades económicas de elevado 
valor acrescentado dirigidas à valorização dos recursos marinhos; 

���� Promover a criação de condições favoráveis ao acolhimento e ao desenvolvimento de actividades da náutica 
de recreio e de turismo costeiro sustentável; 

���� Promover publicações técnicas sobre as boas práticas para os usos e actividades sustentáveis da zona 
costeira.” 

– Aprofundar o conhecimento científico sobre os sistemas, os ecossistemas e as paisagens costeiros: 

���� Criar a plataforma de conhecimento de I&D para a zona costeira; 

���� Assegurar uma formação técnica adequada às exigências da gestão integrada da zona costeira.” 
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ESTRATÉGIA NACIONAL DO MAR 

Enquadramento 

A Estratégia Nacional para o Mar (ENM) tem como objectivo principal um melhor aproveitamento dos recursos do 
oceano e zonas costeiras e a promoção de um desenvolvimento económico e social de forma sustentada. 

Objectivos/ Orientações 

 A ENM estrutura-se em torno de três pilares fundamentais: 

– a) O conhecimento; 

– b) O planeamento e o ordenamento espaciais; 

– c) A promoção e a defesa activas dos interesses nacionais. 

Em simultâneo a ENM apresenta as seguintes Acções Estratégicas: 

– Sensibilização e mobilização da sociedade para a importância do mar; 

– Promoção do ensino e divulgação nas escolas de actividades ao ma; 

– Promoção de Portugal como um centro de excelência de investigação das ciências do Mar da Europa; 

– Planeamento e ordenamento espacial das actividades; 

– Protecção e recuperação dos ecossistemas marinho; 

– Fomentar a economia do mar; 

– Apostar nas novas tecnologias aplicadas às actividades marítima; 

– Defesa nacional, segurança, vigilância e protecção dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional. 
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PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL PARA A PESCA 2007-2013 

Enquadramento 

O Plano Estratégico Nacional para a Pesca (PENP) 2007-2013 “trata-se de uma estratégia norteada pelos princípios 
e objectivos da Politica Comum das Pescas que, tendo na base a recuperação dos recursos, articula a valorização e 
o crescimento das actividades económicas, o emprego e a coesão social, a salvaguarda do património natural e a 
manutenção de condições ambientais adequadas para as gerações vindouras, ou seja, prossegue os objectivos da 
chamada Estratégia de Lisboa. 

Objectivos/ Orientações 

O PENP prossegue como objectivo global “Promover a competitividade e sustentabilidade, a prazo, das empresas do 
sector, apostando na inovação e na qualidade dos produtos, aproveitando melhor todas as possibilidades de pesca e 
potencialidades de produção aquícola, recorrendo a regimes de produção e exploração biológica e ecologicamente 
sustentáveis e adaptando o esforço de pesca aos recursos pesqueiros disponíveis.”  

Neste sentido, são definidas como as grandes prioridades estratégicos para o sector das Pescas: 

– Promover a competitividade do sector pesqueiro num quadro de adequação aos recursos disponíveis e 
exploráveis; 

– Reforçar, inovar e diversificar a produção aquícola;  

– Criar mais valor e diversificar a indústria transformadora; 

– Assegurar o desenvolvimento sustentado das zonas costeiras mais dependentes da pesca. 
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PLANO NACIONAL DA ÁGUA 

Enquadramento 

O Plano Nacional da Água (PNA) estabelece as orientações de âmbito nacional para a gestão integrada da água, 
considerando a gestão da procura, a sustentabilidade ambiental das utilizações actuais e potenciais dos recursos 
hídricos, a correcção das disfunções ambientais existentes e o quadro institucional e legal nacional, bilateral, 
comunitário e internacional, na definição dos objectivos gerais. 

Objectivos/ Orientações 

São definidos os seguintes objectivos: 

– “Promover a sustentabilidade ambiental, económica e financeira das utilizações dos recursos hídricos, como 
forma de gerir a procura e garantir as melhores condições ambientais futuras; 

– Assegurar a gestão integrada do domínio hídrico, promovendo a integração da componente recursos hídricos nas 
outras políticas sectoriais e assegurando a integridade hídrica das regiões hidrográficas, bem como a integração 
dos aspectos da quantidade e da qualidade da água e dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais; 

– Promover a gestão sustentável da procura de água, baseada na gestão racional dos recursos e nas 
disponibilidades existentes em cada bacia hidrográfica e tendo em conta a protecção a longo prazo dos meios 
hídricos disponíveis e as perspectivas sócio-económicas; 

– Promover a racionalização, a optimização e a eficácia do quadro institucional, a adequação do quadro normativo 
nacional às novas perspectivas e exigências da gestão e planeamento em matéria de recursos hídricos e o 
cumprimento da legislação, nacional, comunitária e das convenções e acordos internacionais subscritos por 
Portugal, nomeadamente a Convenção de Albufeira; 

– Promover a informação e a participação das populações e das suas instituições representativas nos processos de 
planeamento e gestão dos recursos hídricos; 

– Promover o aumento do conhecimento, do estudo e da investigação aplicada dos sistemas hídricos.” 
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PROGRAMA NACIONAL PARA O USO EFICIENTE DA ÁGUA 

Enquadramento 

As Bases e Linhas Orientadoras do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) foram aprovadas pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005 de 30 de Junho, constituindo um instrumento programático no 
domínio dos recursos hídricos, que: 

“a) Deve orientar a actuação dos agentes públicos na sua actividade de planeamento e gestão, incluindo a actividade 
de licenciamento; 

b) Deve veicular o comprometimento de agentes públicos e privados, nomeadamente através de compromissos 
específicos no domínio da promoção do uso eficiente da água, especialmente nos sectores urbano, agrícola e 
industrial.” 

Objectivos/ Orientações 

– Na definição dos fundamentos estratégicos do Programa, a água é considerada “como um recurso estratégico e 
estruturante, tendo necessariamente de se garantir uma elevada eficiência do seu uso”.  

– O PNUEA assenta sobre quatro áreas programáticas: 

– AP1 - Medição e reconversão de equipamentos de utilização da água; 

– AP2 - Sensibilização, informação e educação; 

– AP3 - Regulamentação e normalização; 

– AP4 - Formação e apoio técnico. 

– A estas correspondem acções específicas, sendo definidas metas específicas relativas ao uso da água, em 
termos de: 

– Meta no consumo urbano. 

– Meta no consumo agrícola. 

– Meta no consumo industrial. 
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PLANO ESTRATÉGICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 2007-2013 

Enquadramento 

O Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais para 2007/2013 (PEAASAR II), 
aprovado pelo Despacho n.º 2339/2007, detém-se particularmente na preocupação de racionalização dos custos a 
suportar pelas populações, propondo “medidas de optimização da gestão nas vertentes em “alta” e “baixa” e de 
optimização do desempenho ambiental do sector”, e “estabelece os modelos de financiamento e as linhas de 
orientação da política tarifária e define a reformulação do enquadramento legal e do modelo regulatório necessária à 
sua maior eficácia.” 

Objectivos/ Orientações 

São definidos três grandes objectivos estratégicos e nove objectivos operacionais: 

Objectivo Estratégico - Universalidade, da continuidade e da qualidade do serviço:  

– Servir cerca de 95% da população total do País com sistemas públicos de abastecimento de água e servir cerca 
de 90% da população total do País com sistemas públicos de saneamento de águas residuais urbanas, sendo 
que em cada sistema integrado de saneamento o nível de atendimento desejável deve ser de pelo menos 70% da 
população abrangida;  

– Obter níveis adequados de qualidade do serviço, mensuráveis pela conformidade dos indicadores de qualidade 
do serviço definidos pela entidade reguladora;  

– Estabelecer orientações para a definição das tarifas ao consumidor final, evoluindo tendencialmente para um 
intervalo razoável e compatível com a capacidade económica das populações.  

Objectivo Estratégico - Sustentabilidade do sector:  

– Garantir a recuperação integral dos custos incorridos dos serviços;  

– Optimizar a gestão operacional e eliminar custos de ineficiência;  

– Contribuir para a dinamização do tecido empresarial privado nacional e local.  

Objectivo Estratégico - Protecção dos valores ambientais:  

– Cumprir os objectivos decorrentes do normativo nacional e comunitário;  

– Garantir uma abordagem integrada na prevenção e no controlo da poluição provocada pela actividade humana e 
pelos sectores produtivos;  

– Aumentar a produtividade e a competitividade do sector através de soluções que promovam a eco-eficiência.  
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PLANO ESTRATÉGICO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS – PERSU II 2007-2016 

Enquadramento 

O Plano Estratégico para Resíduos Sólidos Urbanos – PERSU II, aprovado pela Portaria de 28 de Dezembro de 
2007, consubstancia a revisão das estratégias do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos aprovado em 
1997 e da Estratégia Nacional para o Desvio de Resíduos Urbanos Biodegradáveis de Aterro (ENRRUBDA), 
definindo as prioridades e metas para o período 2007-2016 em matéria dos resíduos sólidos urbanos. 

Objectivos/ Orientações 

Os Eixos de Actuação do PERSU II visam responder às seguintes linhas orientadoras estratégicas: 

– Reduzir, reutilizar, reciclar; 

– Separar na origem; 

– Minimizar a deposição em aterro; 

– “Waste to Energy” para a fracção “resto” (não reciclável); 

– “Protocolo de Quioto”: compromisso determinante na política de resíduos; 

– Informação validada a tempo de se poderem tomar decisões; 

– Estratégia de Lisboa: Sustentabilidade dos sistemas de gestão. 

 Os Eixos de Actuação são os seguintes: 

– Eixo I – Prevenção: Programa Nacional; 

– Eixo II – Sensibilização/Mobilização dos cidadãos ; 

– Eixo III – Qualificação e optimização da gestão de resíduos; 

– Eixo IV – sistema de Informação como pilar de gestão dos RSU; 

– Eixo V – Qualificação e optimização da intervenção das entidades públicas no âmbito da gestão das RSU. 
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ESTRATÉGIA NACIONAL PARA OS EFLUENTES AGRO-PECUÁRIOS E AGRO-INDUSTRIAIS 

Enquadramento 

A Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais (ENEAPAI), aprovada pelo Despacho 
Conjunto do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e do Ministério da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2 de Março de 2007, visa a definição de soluções 
ambientalmente sustentáveis para a eliminação das situações de poluição causadas pela descarga de efluentes não 
tratados nas linhas de água e solo, enquadrando as novas exigências ambientais da legislação nacional e 
comunitária, e a importância económica e social dos sectores da produção pecuária e agro-industriais.  

Objectivos/ Orientações 

– A ENEAPAI prossegue os seguintes objectivos estratégicos e linhas de orientação: 

– “O cumprimento do normativo ambiental e dos objectivos da política de ambiente e do ordenamento do território, 
através do cumprimento do normativo legal, e de uma abordagem territorial e sectorial integrada; 

– A sustentabilidade dos modelos de gestão, associada à implementação de modelos de gestão eficientes e 
sustentáveis, e da aplicação do princípio do utilizador-pagador e garantia de um quadro tarifário sustentável para 
os sectores económicos; 

– A gestão eficiente dos recursos financeiros, que deve ter em conta a utilização adequada dos instrumentos de co-
financiamento, designadamente o Quadro de Referência Estratégico Nacional, e do potenciar das soluções 
colectivas e a utilização de infra-estruturas existentes.” 

– As medidas que são consideradas prioritárias para a implementação da referida Estratégia, consistem nas 
seguintes: 

– “Criação de uma Estrutura de Coordenação e de Acompanhamento que será responsável pela coordenação e 
pelo acompanhamento das diversas medidas e acções, pela apresentação de propostas de adaptação de 
medidas que visem ultrapassar os obstáculos encontrados na sua execução, bem como pela elaboração de 
relatórios de acompanhamento da execução da estratégia; 

– Elaboração de Planos Regionais de Gestão Integrada estabelecendo o conjunto de intervenções necessárias em 
determinada região e desempenhando um papel indispensável na implementação da estratégia; 

– Definição de Modelos Financeiros de Suporte e os critérios a utilizar na apreciação dos diferentes projectos de 
investimento que vierem a candidatar a financiamento no âmbito desta estratégia, e sobre a qual a Estrutura de 
Coordenação e Acompanhamento deverá emitir parecer relativo à eventual concessão de apoio a fundo perdido e 
a elegibilidade das despesas; 

– Implementação de Modelos de Gestão das soluções técnicas que vierem a ser implementadas e desenvolvimento 
dos correspondentes Sistemas de Informação; 

– Revisão e Adequação do Normativo Legal considerado como determinante para o sucesso na implementação da 
estratégia através da definição de um quadro normativo – legal claro e objectivo, que permita a aplicação da 
legislação existentes e elimine as contradições existentes entre alguns diplomas, contribuindo para uma efectiva 
monitorização das diversas actividades; 

– Elaboração de Manuais de Boas Práticas, contribuindo para a efectiva aplicação e cumprimento da legislação 
ambiental, incluindo a listagem e actualização das regras, procedimentos e orientações claras que deverão ser 
observadas nas unidades produtivas, com o objectivo de apoiar a transição para uma nova concepção da própria 
actividade; 

– Definir o Quadro de Investigação e Desenvolvimento, com vista à criação de valor nas diversas áreas de 
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ESTRATÉGIA NACIONAL PARA OS EFLUENTES AGRO-PECUÁRIOS E AGRO-INDUSTRIAIS 
actuação, no sentido da obtenção de melhores resultados a partir dos investimentos executados ou a executar, 
definido uma agenda clara de prioridades, incidindo designadamente sobre questões como a biomassa, as 
emissões de gases com efeito de estufa e a valorização agrícola de efluentes e de subprodutos associada ao 
controlo da contaminação de solos e meios aquáticos.” 

– No capítulo referente à identificação das zonas de maior pressão, os concelhos de Viana do Castelo e de 
Esposende integram o Núcleo A de Acção Prioritária relativo à Bovinicultiura, tendo sido identificados 66 e 154 
explorações respectivamente. 
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PLANO MAR LIMPO 

Enquadramento 

O Plano Mar Limpo (PML), que designa abreviadamente o Plano de Emergência para o Combate à Poluição das 
Água Marinha, Portos, Estuários e Trechos Navegáveis dos Rios, por Hidrocarbonetos e Outras Substâncias 
Perigosas, foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/93, de 15 de Abril. 

Objectivos/ Orientações 

– O PML tem por objectivo geral “estabelecer um dispositivo de resposta a situações de derrames de 
hidrocarbonetos e outras substâncias perigosas, ou a situações de ameaça iminente desses mesmos derrames, 
definir as responsabilidades das entidades intervenientes e fixar as competências das autoridades encarregadas 
da execução das tarefas que aquela resposta comporta.” 

– A intervenção daquelas entidades deve reger-se pelos seguintes princípios: 

–  “Eliminar ou limitar o risco de poluição; 

– Reduzir as consequências do derrame a nível, nomeadamente, de impacte ambiental;  

– Reduzir ao mínimo possível a quantidade de hidrocarbonetos e outras substâncias perigosas a serem 
incorporadas nas águas marinhas, portos, estuários e rios navegáveis.” 

– Face ao exposto, as medidas de intervenção devem adoptar os seguintes procedimentos: 

– “Contenção e recolha junto à fonte poluidora; 

– Contenção e recolha no mar; 

– Protecção física de locais sensíveis; 

– Recolha e limpeza das costas e margens atingidas; 

– Aplicação criteriosa de dispersantes, aprovados e autorizados de acordo com a legislação em vigor;  

– Transporte dos produtos recolhidos para tratamento e eliminação adequados.” 
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PROGRAMA NACIONAL DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Enquadramento 

– O Programa Nacional de Alterações Climáticas (PNAC 2004), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 119/2004, de 31 de Julho, procura quantificar o esforço de mitigação das emissões necessário para o 
cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito do Protocolo de Quioto sobre Alterações 
Climáticas (PQ) e do Acordo de Partilha de Responsabilidades da União Europeia (UE), identificando as 
responsabilidades sectoriais — numa óptica de equidade intersectorial — e apresentando um conjunto de 
políticas e medidas e respectivos instrumentos que permitam uma intervenção integrada com o objectivo de 
mitigação das emissões.  

– A revisão deste Programa (PNAC 2006) seria aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2006, 
de 23 de Agosto, considerando a avaliação do grau de implementação das políticas e medidas em vigor definidas 
pelo PNAC 2004 face à meta sectorial prevista. 

– Em 2007, foram ainda revistas em alta algumas das metas do PNAC 2006, referentes a políticas e medidas dos 
sectores da oferta de energia e dos transportes, dando lugar às designadas "novas metas 2007", aprovadas pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2008, de 4 de Janeiro.  

Objectivos/ Orientações 

– O PNAC 2006 estabelece um conjunto de políticas e medidas para cenário de referência, das quais se destacam 
as seguintes: 

– Oferta e procura de energia 

���� MRe1- Programa E4, E-FRE: Produção eólica: 4500 MW -2010, (REN Junho 2005). 

���� MRe3- Eficiência Energética nos Edifícios: Adopção dos novos regulamentos RCCTE e RSECE, com um 
aumento da eficiência térmica dos novos edifícios em 40%. Efeito a partir de 2007. 

���� MRe4- Programa Água Quente Solar para Portugal: i) 2005 e 2006: 13000 m2/ano; ii) 2007-2020: 
instalação de 100.000 m2/ano, com o efeito da entrada em vigor plena em 2006 de nova legislação sobre 
edifícios. 

���� MRe5- Directiva PCIP (Prevenção e Controlo Integrado de Poluição): Implementação da Directiva PCIP. 

– Transportes 

���� MRt10- Directiva de Biocombustíveis: Introdução de biocombustíveis no modo rodoviário - 2010: 5,75%. 

– Agricultura 

���� MRg1 - Directiva PCIP (Prevenção e Controlo Integrado de Poluição), Directiva do n.º 96/61/CE do Conselho, 
de 24 de Setembro de 1996, na redacção conferida pela Directiva n.º 2003/87/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 13 de Outubro de 2003: Implementação da Directiva PCIP. 

– Florestas 

���� MRf1 - Programa de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa (Programas no âmbito do 
IIIQCA): Área de nova floresta em 2010, relativamente a 31.12.1989: 492 mil hectares. (n.º 3 do artigo 3.º do 
PQ). 

– Resíduos  

���� MRr2 – Directiva Aterros: Metas de redução dos resíduos urbanos biodegradáveis destinados aos aterros, 
constantes na Directiva n.º 99/31/CE, do Conselho, de 26 de Abril de 1999 

���� MRr3 – Directiva PCIP (Prevenção e Controlo Integrado de Poluição): Implementação da Directiva PCIP. 

– O PNAC 2006 estabelece igualmente um conjunto de politicas e medidas adicionais que incidem particularmente 
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sobre as energias renováveis e sobre a utilização de biocombustíveis nos transportes rodoviários, 
correspondendo aos seguintes objectivos: 

– “Aumentar a meta de geração de electricidade a partir de fontes renováveis de energia (E -FRE) de 39 % de 
consumo bruto de electricidade em 2010 para 45 %. Para atingir este objectivo estão previstos novas metas para 
a energia eólica, hídrica,  solar, energia das ondas e para a micro -geração.” 

– Medida MA2007t1 — alteração da taxa de incorporação de biocombustíveis, nos carburantes rodoviários, de 5,75 
% para 10,00 %, em 2010: 
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PLANO NACIONAL DE ACÇÃO AMBIENTE E SAÚDE 

Enquadramento 

O Plano Nacional de Acção Ambiente e Saúde (PNAAS) 2008-2013, aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 91/2008 de 4 de Junho de 2008, “tem como desígnio melhorar a eficácia das políticas de prevenção, 
controlo e redução de riscos para a saúde com origem em factores ambientais, promovendo a integração do 
conhecimento e a inovação, contribuindo também, desta forma, para o desenvolvimento económico e social do país.” 

Objectivos/ Orientações 

O PNAAS prossegue os seguintes objectivos: 

– “Intervir ao nível dos factores ambientais para promover a saúde da pessoa e das comunidades a eles expostos; 

– Sensibilizar, educar e formar os profissionais e a população em geral, por forma a minimizar os riscos para a 
saúde associados a factores ambientais; 

– Promover a adequação de políticas e a comunicação do risco; 

– Construir uma rede de informação que reforce o conhecimento das inter -relações Ambiente e Saúde.” 

No sentido de responder aos objectivos delineados, o Plano assenta em cinco Vectores de Intervenção: 

– Vector I — Integração de Informação e Investigação Aplicada; 

– Vector II — Prevenção, Controlo e Redução de Riscos; 

– Vector III — Informação, Sensibilização, Formação e Educação; 

– Vector IV — Concertação de Políticas e Comunicação do Risco; 

– Vector V — Articulação com as Iniciativas Internacionais de Ambiente e Saúde. 

Estes integram trinta e seis Acções Programáticas, nos Domínios Prioritários. Água (1); Ar (2); Solo e sedimentos; 
Químicos (4); Alimentos (5); Ruído (6); Espaços construídos (7); Radiações (8); Fenómenos meteorológicos (9). 
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POLIS LITORAL 

Enquadramento 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2008, de 20 de Março determina a realização de um conjunto de 
operações de requalificação e valorização de zonas de risco e de áreas naturais degradadas situadas no litoral, 
designado de “Polis Litoral – Operações Integradas de Requalificação e Valorização da Orla Costeira”. Neste 
contexto, procede à identificação de três áreas a sujeitar a intervenção: a ria Formosa, o Litoral Norte e a ria de 
Aveiro. 

Objectivos/ Orientações 

– O Polis Litoral prossegue os seguintes objectivos: 

– “Proteger e requalificar a zona costeira, tendo em vista a defesa da costa, a promoção da conservação da 
natureza e biodiversidade, a renaturalização e a reestruturação de zonas lagunares e a preservação do 
património natural e paisagístico, no âmbito de uma gestão sustentável; 

– Prevenir e defender pessoas, bens e sistemas de riscos naturais; 

– 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 
económicas ligadas aos recursos do litoral e associando-as à preservação dos recursos naturais.” 
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PROGRAMA NACIONAL DE POLÍTICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Enquadramento 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, 
constitui o instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as grandes opções com 
relevância para a organização do território nacional, prevalecendo sobre os demais planos instrumentos de gestão 
territorial em vigor.  

Objectivos/ Orientações 

O Programa de Acção do PNPOT apresenta-se estruturado em seis objectivos estratégicos: 

– “Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo 
sustentável os recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos. 

– Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu, atlântico e global. 

– Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte à integração e à 
coesão territoriais. 

– Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos colectivos e a universalidade 
no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social. 

– Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua crescente utilização 
pelos cidadãos, empresas e Administração Pública. 

– Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, activa e responsável 
dos cidadãos e das instituições.” 

O PNPOT estabelece ainda um conjunto de opções para o desenvolvimento das regiões e sub-regiões, destacando-se 
no caso concreto, as referentes à sub-região do Minho-Lima: 

– “Reforçar o papel de Viana do Castelo e consolidar os sistemas urbanos polinucleares do Vale do Minho até Valença 
e do Vale do Lima até Ponte de Lima/Ponte da Barca; 

– Explorar o novo quadro de acessibilidades de Viana do Castelo e valorizar a sua dimensão marítima nas 
componentes portuária (comercial e de recreio), da indústria naval, da pesca e da aquicultura;  

– Assumir o carácter estratégico da cooperação transfronteiriça, dando-lhe tradução no modelo de território, incluindo 
a integração do Caminho de Santiago português, e nas redes de infra-estruturas e equipamentos; 

– Criar, num quadro de cooperação transfronteiriça, uma rede de espaços de qualidade de aglomeração de parques 
empresariais e tecnológicos que se insiram nos clusters do litoral Norte e da Galiza; 

– Preservar as condições naturais de produção e a viabilidade das explorações de produtos agro-pecuários 
competitivos e do sistema agro-silvo-florestal de montanha; 

– Superar os défices ambientais, com prioridade para as situações mais graves em termos de qualidade de vida e de 
diminuição das potencialidades de valorização turística dos territórios; 

– Promover a consolidação e estabilização das actividades e usos nas áreas de montanha e a sua valorização 
ambiental e turística, com destaque para o PNPG – Parque Nacional da Peneda-Gerês; 

– Desenvolver acções que explorem a localização privilegiada no eixo Porto-Vigo–Coruña, em particular o reforço da 
capacidade de atracção de novas funções para os centros urbanos de fronteira.” 

 

O concelho de Esposende integra já a região urbano metropolitana do Noroeste, que visa essencialmente a afirmação 
da metrópole do Porto, mas também a estruturação do policentrismo, criação de redes de cooperação inter-urbana ao 
nível dos serviços, reordenamento e qualificação dos espaços industriais, organização do sistema de mobilidade, 
qualificação urbana e controle dos impactes ambientais de uma urbanização difusa. 
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PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA REGIÃO NORTE  

Enquadramento 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2006, de 23 de Fevereiro determina a elaboração do Plano Regional de 
Ordenamento da Região Norte (PROT-Norte), instrumento estratégico que, de acordo com o preâmbulo da referida 
Resolução deverá estabelecer as linhas orientadoras do desenvolvimento, organização e gestão do território regional e 
enquadrar não só os planos de nível municipal e as áreas sujeitas a planeamento especial mas também as grandes 
intervenções e os investimentos estruturantes a realizar no espaço regional. 

O PROT Norte foi submetido a discussão pública entre 8 de Julho e 9 de Setembro de 2009. 

Objectivos/ Orientações 

De acordo com a versão do PROT Norte patente em Discussão publica, aquele documento,  preconiza para a Região 
do Norte uma “visão sintetizada no desígnio seguinte: 

A região do Norte será capaz de gerar um nível de produção de bens e serviços transaccionáveis que permita recuperar 
a trajectória de convergência a nível europeu, assegurando, de forma sustentável, acréscimos de rendimento e de 
emprego da sua população e promovendo, por essa via, a coesão económica, social e territorial” 

“A proposta de ordenamento territorial da Região do Norte assenta em dois eixos fundamentais: 

Eixo 1 – Estrutura de suporte à apropriação humana do território centrada no sistema urbano, enquanto conjunto 
articulado (i) dos pontos nodais de prestação de serviços, suporte da actividade económica e pólos promotores de 
competitividade e difusores de inovação, e (ii) dos sistemas de redes de conectividade como suporte dos fluxos de 
pessoas, bens, serviços e informação, tanto no interior da Região como entre esta e os territórios envolventes; 

Eixo 2 – Sustentabilidade da utilização do território, tanto do ponto de vista (i) da salvaguarda e qualificação dos valores 
patrimoniais (naturais ou não) e da sustentabilidade ambiental em sentido estrito, como (ii) da adopção de matrizes de 
ocupação do território, desenvolvimento de actividades e aproveitamento de recursos endógenos (hídricos, agro-
florestais, geológicos, termais, energéticos, paisagísticos, …), garantidamente compatíveis e preferencialmente 
maximizadores daquela sustentabilidade. 

Estes dois eixos fundamentais articulam e organizam as opções estratégicas de desenvolvimento e ordenamento do 
território em torno de quatro componentes agregadas: 

A. Consolidação do Sistema Urbano (pontos nodais da estrutura de apropriação do território) a dois níveis. (…) 

B. Conformação e Concretização das Redes e Sistemas Fundamentais de Conectividade (suportes dos fluxos de 
pessoas, de bens, de serviços e de informação) centrada na articulação entre pontos nodais da estrutura territorial da 
Região e destes com o exterior, como elemento fundamental de fomento da competitividade, do reforço da mobilidade e 
da promoção de maior equidade territorial. (…) 

C. Conservação e Valorização do Suporte Territorial, encarando integradamente os seus elementos constitutivos 
enquanto valores intrínsecos (dever de preservação da memória e identidade colectiva), enquanto componentes de uma 
dinâmica de desenvolvimento sustentado, e enquanto factores de melhoria da qualidade de vida. (…) 

D. Gestão Sustentada dos Recursos Produtivos de dependência territorial (exploração das potencialidades / atenuação 
das fragilidades). (…)” 

No que se refere à Zona costeira transcrevem-se de seguida as orientações estratégicas do PROT Norte: 

“O PROTN assume a zona costeira tal como definida na proposta de Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da 
Zona Costeira (ENGIZC) e pretende constituir-se como um instrumento que contribuiu para a sua efectiva 
implementação na Região do Norte. 

Considerando que a zona costeira é uma área de equilíbrio frágil e dinâmico, com grande diversidade e concentração e 
de recursos naturais e paisagísticos que servem de suporte a numerosos processos ecológicos e a uma diversidade de 
actividades humanas, e tendo presente que se trata de uma área especialmente vulnerável no contexto das alterações 
climáticas, impõe-se que os princípios de prevenção e precaução, sejam assumidos no ordenamento do território, tendo 
em vista garantir as condições de sustentabilidade para o seu desenvolvimento. 

Nesta conformidade, deve-se: 

– Assumir como princípio de ordenamento do território que a zona costeira é um espaço tampão ao qual deverá, 
sempre que possível, estar associado um estatuto non aedificandi, como mecanismo de salvaguarda fundamental 
para a maioria das situações de risco e para os troços de maior vulnerabilidade na zona costeira; 
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– Intensificar as medidas de protecção da zona costeira, com prioridade para as acções que visem a minimização dos 

factores que atentam contra a segurança de pessoas e bens ou contra os valores ambientais essenciais em risco; 

– Promover a desconcentração urbana na zona costeira, em articulação com o POOC de Caminha-Espinho, 
nomeadamente, através do estabelecimento de alternativas estratégicas à pressão urbanística nesta área; 

– Intervir nas áreas de risco associadas a fenómenos de origem natural e /ou humana, através da implementação de 
programas operacionais que permitam a curto prazo mitigar situações críticas com base na definição de prioridades;  

– Promover acções de requalificação da orla costeira, relacionadas com condições de segurança e de dinâmica do 
litoral, com programas de relocalização de infra-estruturas e outros equipamentos; 

– Consagrar a possibilidade de relocalização ao longo do tempo de aglomerados edificados, edificações e infra-
estruturas ameaçados; 

– Articular as intervenções das Administrações Portuárias, da ARH e do INAG conducentes a uma adequada gestão 
dos sedimentos necessários ao equilíbrio da dinâmica costeira. 

– Concretizar os programas e acções de valorização ambiental da zona costeira.  

– Salvaguarda das áreas vulneráveis e de risco, através da operacionalização de planos de contingência e de uma 
gestão adaptativa e prospectiva baseada em mecanismos de avaliação que tenham em conta a dinâmica da Zona 
Costeira; 

– Articular de forma unificada os corpos especializados de intervenção em situações de emergência, através da co-
responsabilização das entidades competentes, de acções de formação contínua específicas e de adequação dos 
meios humanos e operacionais. 

– Promover a análise de custo – benefício, através da sua obrigatoriedade em todas as intervenções sujeitas a 
avaliação de impacto ambiental e ainda nas situações previstas nos instrumentos de gestão territorial; 

– Promover uma crescente sensibilização para a vulnerabilidade das frentes urbanas litorais, traduzidas em 
intervenções de requalificação urbana, assim como em regras de ordenamento da zona costeira. 
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PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA CAMINHA-ESPINHO 

Enquadramento 

O POOC Caminha-Espinho, plano especial de ordenamento do território, abrange toda a orla costeira dos municípios de 
Caminha, Viana do Castelo e Esposende (abrangendo ainda Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, Vila Nova 
de Gaia e Espinho, tendo sido aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/99, de 11 de Março, e alterado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 154/2007, de 2 de Outubro.  

Objectivos/ Orientações 

O POOC Caminha-Espinho procede aos seguintes objectivos: 

– “O ordenamento dos diferentes usos e actividades específicos da orla costeira;  

– A classificação das praias e a regulamentação do seu uso balnear; 

– A valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou turísticos;  

– A orientação do desenvolvimento de actividades específicas da orla costeira;  

– A defesa e conservação da natureza.” 

A Alteração aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros teve como objectivos “a avaliação da classificação das 
praias e das áreas com aptidão balnear não classificadas como praias, das tipologias e dimensões dos apoios de praia, 
com vista a uma maior adequação destas áreas às características do Litoral Norte, bem como ponderar a alteração de 
disposições regulamentares que se têm revelado inadequadas à actual realidade.”  
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PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DO LITORAL NORTE 

Enquadramento 

O Plano de Ordenamento do Parque Natural do Litoral Norte (POPNLN), é um plano especial do território, neste caso de 
área protegida – o Parque Litoral Norte, que se insere totalmente no município de Esposende, entre a foz do rio Neiva e 
a zona da Apúlia (abrangendo ainda área marinha adjacente). O Plano foi aprovado pela Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 175/2008, de 24 de Novembro.  

Objectivos/ Orientações 

O POPNLN estabelece os seguintes objectivos gerais: 

– “Assegurar, à luz da experiência e dos conhecimentos científicos adquiridos sobre o património natural desta área, 
uma correcta estratégia de conservação e gestão que permita a concretização dos objectivos que presidiram à 
classificação como «parque natural»;  

– Corresponder aos imperativos de conservação dos habitats naturais da fauna e flora selvagens protegidas, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro;  

– Fixar os usos e o regime de gestão compatíveis com a protecção e a valorização dos recursos naturais e o 
desenvolvimento das actividades humanas em presença, tendo em conta os instrumentos de gestão territorial 
convergentes na área protegida;  

– Determinar, atendendo aos valores em causa, os estatutos de protecção adequados às diferentes áreas, bem como 
definir as respectivas prioridades de intervenção.” 

E os seguintes objectivos específicos:  

– “Corrigir os processos que poderão conduzir à degradação dos valores naturais em presença criando condições 
para a sua manutenção e valorização;  

– Contribuir para a implementação de uma rede de áreas protegidas marinhas;  

– Gerir racionalmente os recursos naturais e desenvolver acções de conservação dos valores florísticos e faunísticos, 
paisagísticos, geológicos e geomorfológicos, mais característicos da região;  

– Enquadrar as actividades humanas através de uma gestão racional dos recursos naturais, incluindo o ordenamento 
agrícola, agro-pecuário e florestal, bem como as actividades de recreio, culturais e turismo, com vista a promover 
simultaneamente o desenvolvimento socioeconómico e o bem-estar das populações de forma sustentada, 
compatibilizando estratégias e regras dos diversos instrumentos de gestão territorial;  

– Promover o ordenamento dos diferentes usos e actividades específicas da área terrestre, estuarina e marinha, 
respectivamente o correcto ordenamento das actividades de recreio e lazer e a exploração dos recursos pesqueiros 
do Parque Natural do Litoral Norte, de forma a garantir a sua sustentabilidade e a minimização dos impactes sobre a 
biodiversidade;  

– Promover a investigação científica e o conhecimento dos ecossistemas presentes, bem como a monitorização dos 
seus habitats e espécies, contribuindo desta forma para uma gestão adaptativa fortemente baseada no 
conhecimento técnico e científico;  

– Promover a educação ambiental, divulgação e conhecimento dos valores naturais e sócio-culturais, contribuindo 
assim para o reconhecimento do valor do Parque Natural do Litoral Norte, e sensibilizando para a necessidade da 
sua protecção, especialmente entre os agentes económicos e sociais e as populações residentes na região;  

– Assegurar a informação, sensibilização, formação e participação da sociedade civil para a conservação dos valores 
naturais em presença e para o desenvolvimento sustentável da região;  

– Assegurar a participação activa na gestão do Parque Natural do Litoral Norte, de todas as entidades relevantes, 
públicas e privadas, em estreita colaboração com as populações locais.” 
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PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO DE NATUREZA 

Enquadramento 

O Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN), criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 122/98, de 
25 de Agosto, é aplicável na Rede Nacional de Áreas Protegidas, inclusive o Parque Natural do Litoral Norte e visa “a 
promoção e afirmação dos valores e potencialidades que estes espaços encerram, especializando uma actividade 
turística, sob a denominação «turismo de natureza», e propiciando a criação de produtos turísticos adequados.” 

Objectivos/ Orientações 

O PNTN visa consagrar a integração e sustentabilidade dos seguintes vectores: 

– “Conservação da natureza; 

– Desenvolvimento local; 

– Qualificação da oferta turística; 

– Diversificação da actividade turística.” 

E um conjunto de 10 objectivos: 

– “Compatibilizar as actividades de turismo de natureza com as características ecológicas e culturais de cada local, 
respeitando as respectivas capacidades de carga; 

– Promover projectos e acções públicas e privadas que contribuam para a adequada visitabilidade das AP, através da 
criação de infra-estruturas, equipamentos e serviços; 

– Promover no interior das AP a instalação e o funcionamento dos diferentes serviços de hospedagem em casas e 
empreendimentos turísticos de turismo em espaço rural; 

– Promover a instalação e o funcionamento de «casas de natureza»*, como infra-estruturas de alojamento que, não 
sendo as únicas nas AP, delas serão exclusivas; 

– Valorizar a recuperação e ou a reconversão dos elementos do património construído existentes, passíveis de 
utilização pelas actividades de turismo de natureza; 

– Promover a criação de infra-estruturas e equipamentos necessários às actividades de turismo de natureza que 
salvaguardem a sua adequada integração; 

– Instalação em cada AP de centros de recepção e ou interpretação, circuitos interpretativos, núcleos eco-
museológicos e de sinalização adequada às funções de recepção, informação, interpretação e visitas turísticas; 

– Incentivar práticas turísticas, de lazer e de recreio não nocivas para o meio natural e compatíveis com a sua 
preservação; 

– Fomentar actividades que contribuam para a sensibilização e educação ambientais dos visitantes e população em 
geral; 

– Incentivar a criação de micro e pequenas empresas de serviços de alimentação e bebidas e de animação turística, 
particularmente as iniciativas endógenas que promovam o desenvolvimento local e as relações de proximidade entre 
as populações e os turistas;  

– Incentivar o aparecimento de novas profissões e actividades na área do turismo mais aliciantes à fixação dos jovens; 

– Promover as actividades de animação que se destinem à ocupação dos tempos livres dos visitantes e que 
contribuam para a divulgação e interpretação do património natural e cultural; 
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PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO DE NATUREZA 
– Promover os produtos de base local e a sua comercialização, nomeadamente através da gastronomia; 

– Divulgar as manifestações tradicionais e etnográficas locais como forma de afirmação da identidade cultural.” 

Foi já elaborado o Programa de Visitação e Comunicação na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), onde depois 
de analisados e caracterizados os produtos de visitação, são contemplados três tipos de redes de infra-estruturas e 
equipamentos a criar e disponibilizar: 

– Informação e apoio ao visitante; 

– Animação e entretenimento do visitante; 

– Estadia do visitante. 

Destaca-se no Parque Natural do Litoral Norte, a criação de uma porta em Esposende e recuperação e adaptação de 
percursos pedestres existentes, ambos projectos integrados no Plano Estratégico de Intervenção e Valorização do 
Litoral Norte. 

 

*As Casas Natureza, já se encontram enquadradas pela actual legislação turística: Decreto Lei n.º 228/2009, de 14 de 
Setembro que altera o Decreto Lei n.º  39/2008, de 7 de Março, e Portaria n.º 261/2009, de 12 de Março. 
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PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO MINHO/ PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO LIMA/ PLANO DE BACIA 
HIDROGRÁFICA DO CÁVADO 

Enquadramento 

A área do Plano Estratégico divide-se por um conjunto de bacias hidrográficas, que são abrangidas por três Planos de 
Bacias Hidrográficas (planos sectoriais) designadamente: 

– Plano de Bacia Hidrográfica do Minho, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 17/2001, de 5 de Dezembro, e pela 
Declaração de Rectificação n.º 21-D/2001, de 31 de Dezembro. 

– Plano de Bacia Hidrográfica do Lima, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 11/2002, de 8 de Março. 

– Plano de Bacia Hidrográfica do Cávado, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º17/2002, de 15 de Março. 

Objectivos/ Orientações 

Os Planos de Bacia Hidrográfica “visam a valorização, a protecção e a gestão equilibrada dos recursos hídricos das 
referidas bacias hidrográficas, considerando a sua harmonização com o desenvolvimento regional e sectorial, através 
da economia do seu emprego e racionalização dos seus usos.” 

Os Planos das Bacias Hidrográficas do Cávado e do Lima procedem aos mesmos objectivos específicos: 

– “Resolver as carências e atenuar as disfunções ambientais actuais associadas à qualidade dos meios hídricos, 
resultantes da necessidade de cumprimento da legislação nacional e comunitária e de compromissos internacionais 
aplicáveis; 

– Resolver outras carências e atenuar outras disfunções ambientais actuais associadas à qualidade dos meios 
hídricos; 

– Adaptar as infra-estruturas associadas à despoluição dos meios hídricos e os respectivos meios de controlo à 
realidade resultante do desenvolvimento socioeconómico e à necessidade de melhoria progressiva da qualidade da 
água; 

– Proteger e valorizar meios hídricos de especial interesse, com destaque para as origens destinadas ao consumo 
humano; 

– Caracterizar, controlar e prevenir os riscos de poluição dos meios hídricos; 

– Aprofundar o conhecimento relativo a situações cuja especificidade as torna relevantes no âmbito da qualidade da 
água; 

– Desenvolver e ou aperfeiçoar sistemas de recolha, armazenamento e tratamento de dados sobre aspectos 
específicos relevantes aos meios hídricos.” 

O Plano da Bacia Hidrográfica do Minho apresenta um conjunto de objectivos específicos organizado em 9 áreas 
temáticas: 

– “Gestão da procura - Assegurar uma gestão racional da procura de água, em função dos recursos disponíveis e das 
perspectivas socioeconómicas (…); 

– Protecção das águas e controlo de poluição - Garantir a qualidade do meio hídrico em função dos usos (…); 

– Conservação da natureza - Assegurar a protecção dos meios aquáticos e ribeirinhos com interesse ecológico, a 
protecção e recuperação de habitats e condições de suporte das espécies nas linhas de água e no estuário (…); 

– Protecção e minimização dos efeitos de cheias, secas e poluição acidental - Promover a minimização dos efeitos 
económicos e sociais das secas e das cheias, no caso de elas ocorrerem, e dos riscos de acidentes de poluição 
(…); 

– Valorização social e económica dos recursos hídricos - Potenciar a valorização social e económica da utilização dos 
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HIDROGRÁFICA DO CÁVADO 

recursos (…);  

– Articulação do domínio hídrico com o ordenamento do território - Preservar as áreas do domínio hídrico (…); 

– Quadro institucional e normativo - Racionalizar e optimizar o quadro normativo e institucional vigente (…); 

– Regime económico-financeiro - Promover a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas e a utilização 
racional dos recursos e do meio hídrico (…); 

– Conhecimento dos recursos hídricos - Aprofundar o conhecimento dos recursos hídricos (…).” 
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PLANO SECTORIAL DA REDE NATURA 2000 

Enquadramento 

O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-
A/2008, de 21 de Julho, tratando-se de um plano sectorial, desenvolvido a uma macro-escala (1: 100 000) para o 
território continental, “que apresenta a caracterização dos habitats naturais e seminaturais e das espécies da flora e da 
fauna presentes nos sítios e ZPE e define as orientações estratégicas para a gestão do território abrangido por aquelas 
áreas, considerando os valores naturais que nele ocorrem com vista a garantir a sua conservação a médio e a longo 
prazos”.  

A área de intervenção do Plano Estratégico é ocupada em grande parte pelo Sítio Litoral Norte (PTCON0017), sendo 
ainda interceptada pelos Sítios Rio Minho (PTCON0019) e Rio Lima (PTCON0020), e pela ZPE Estuários dos Rios 
Minho e Coura (PTZPE0001) 

Objectivos/ Orientações 

O PSRN2000 apresenta um conjunto de orientações de gestão com referência aos valores naturais presentes em cada 
Sítio/ZPE, apresentando-se de seguida apenas as orientações ditas prioritárias para o Sítio Litoral Norte (dada a sua 
maior representatividade): 

– “Promover a recuperação do cordão dunar, condicionando a expansão urbano-turística e a implantação de infra-
estruturas, ordenando as actividades de recreio e lazer e a acessibilidade às praias. 

– A gestão das manchas de pinhal sobre duna deve ser orientada para a regeneração natural e para a recuperação da 
vegetação dos estratos herbáceo e arbustivo. 

– Deverá ser promovida a melhoria da qualidade da água ao nível das fontes de poluição e do condicionamento às 
intervenções nas margens e no leito das linhas de água. As dragagens deverão ser reguladas através de planos 
específicos e a extracções de inertes condicionadas. 

– Deverá ser efectuado o correcto ordenamento da pesca e dos desportos náuticos.  

– Deverá efectuar -se o controle e se possível a erradicação das espécies exóticas infestantes (sobretudo acácia e 
chorão).” 
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PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO ALTO MINHO/ PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO 
FLORESTAL DO BAIXO MINHO 

Enquadramento 

Os Planos de Ordenamento Florestal (PROF) são “instrumentos de política sectorial, que incidem sobre os espaços 
florestais e visam enquadrar e estabelecer normas específicas de uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, por 
forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado.” 

Os municípios de Caminha e Viana do Castelo são abrangidos pelo PROF do Alto Minho, aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 16/2007, de 28 de Março, e o município de Esposende pelo PROF do Baixo Minho, aprovado pelo 
Decreto Regulamentar n.º 17/2007, de 28 de Março. 

Objectivos/ Orientações 

– O PROF do Alto Minho e o PROF do Baixo Minho obedecem aos mesmos objectivos estratégicos e objectivos 
específicos, correspondendo estes últimos a: 

– Diminuir o número de ignições de incêndios florestais; 

– Diminuir a área queimada; 

– Reabilitação de ecossistemas florestais; 

– Beneficiação de espaços florestais; 

– Consolidação da actividade florestal; 

– Aumentar o conhecimento sobre a silvicultura das espécies florestais; 

– Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais e o cumprimento do plano. 

A área de intervenção do Plano Estratégico insere-se principalmente nas sub-regiões homogéneas de Caminha-Neiva 
(PROF Alto Minho) e do Litoral de Esposende (PROF Baixo Minho), visando, em comum, a implementação e 
incrementação das funções de protecção, de recreio, enquadramento e estática da paisagem e de produção.   
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PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DO TURISMO 

Enquadramento 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2007, de 15 de Fevereiro aprova os objectivos e principais linhas de 
desenvolvimento do Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), que se apresentam detalhados no respectivo 
Relatório e nas estudos relativos às Estratégias de Desenvolvimento de Produtos Turísticos, da responsabilidade do 
Turismo de Portugal, IP. 

Objectivos/ Orientações 

O PENT apresenta uma visão em que “Portugal deve ser um dos destinos de maior crescimento na Europa, através do 
desenvolvimento baseado na qualificação e competitividade da oferta, transformando o sectores num dos motores de 
crescimento da economia nacional”, encontrando-se estruturado em cinco eixos estratégicos: 

– “I) Território, destinos e produtos - desenvolvimento das regiões e de novos pólos de desenvolvimento turístico, e de 
dez produtos estratégicos;  

– II) Marcas e mercados - afirmar a marca destino Portugal e consolidar e desenvolver os mercados alvos;  

– III) Qualificação de recursos - qualificar serviços e destinos, qualificar os recursos humanos, desburocratizar (facilitar 
a relação com a Administração Pública);  

– IV) Distribuição e comercialização - ajustar empresas e destinos aos novos modelos de negócio;  

– V) Inovação e conhecimento - gerar conhecimento para decisão, interligação com plano tecnológico.” 

No âmbito do 1º eixo estratégico, é proposto o desenvolvimento e consolidação de 10 produtos turísticos estratégicos: 
Sol e mar, circuitos turísticos (touring) cultural e paisagístico, estadias de curta duração em cidade (city break), turismo 
de negócios, turismo de natureza, turismo náutico (inclui os cruzeiros), saúde e bem-estar, conjuntos turísticos (resorts) 
integrados e turismo residencial, e gastronomia e vinhos. 

Na região do Porto e Norte são apresentados como produtos potenciadores de crescimento a curto prazo, o City Break 
(neste caso relativo ao Porto), o Touring e o Turismo de Natureza.  
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PLANO TECNOLÓGICO 

Enquadramento 

“O Plano Tecnológico é uma agenda de mobilização para toda a sociedade portuguesa, indicando uma estratégia de 
desenvolvimento e competitividade. Essa estratégia assenta em três eixos: qualificar os portugueses para a sociedade 
do conhecimento, vencer o atraso científico e tecnológico e imprimir um novo impulso à inovação para adaptar o tecido 
produtivo aos desafios da globalização. Para concretizar estes objectivos globais, o Plano Tecnológico contempla um 
conjunto de objectivos específicos devidamente quantificados e um conjunto de medidas, realizadas directamente pelo 
Governo ou em parceria com a sociedade civil”. (www.planotecnologico.pt) 

Objectivos/ Orientações 

O Plano Tecnológico constitui um dos pilares para o Crescimento e a Competitividade do PNACE, constituindo parte 
integrante do programa de governo do XVII Governo Constitucional. Basicamente, é definido como “uma agenda de 
mudança para a sociedade portuguesa que visa mobilizar as empresas, as famílias e as instituições para que, com o 
esforço conjugado de todos, possam ser vencidos os desafios de modernização que Portugal enfrenta. No quadro desta 
agenda, o Governo assume o Plano Tecnológico como uma prioridade para as políticas públicas”. 

O Plano Tecnológico baseia-se em três eixos: 

· Conhecimento (qualificação); 

· Tecnologia (reforço das competências científicas e tecnológicas nacionais, públicas e privadas); 

· Inovação (uso de novos processos, formas de organização, serviços e produtos). 

Cada um destes eixos do Plano Tecnológico divide-se em várias medidas destinadas a: 

· Cidadãos (Educação e Formação, Empreendedorismo e Emprego, Serviços Públicos Online, Regulação e Contexto); 

· Empresas (Financiamento, Competitividade e Internacionalização, Cooperação e Parcerias, Ambiente Empresarial, 
Investigação e Desenvolvimento); 

· Administração Pública (Simplificação, Desburocratização e Desmaterialização, Melhoria do Atendimento, Qualificação 
e Segurança); 

· Investigação e Ensino (Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Regulação e Qualificação, Transferência de 
Tecnologia e Conhecimento, Educação e Formação)..  
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PLANOS DE ORDENAMENTO DE ESTUÁRIOS - ORIENTAÇÕES 

Enquadramento 

A Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, institui os planos de ordenamento dos estuários  
(POE) como planos especiais de ordenamento do território, cujo regime foi posteriormente estabelecido pelo Decreto-
Lei n.º 129/2008, de 21 de Julho.  

Os POE têm por objecto o estuário (constituído pelas águas de transição e pelos seus leitos e margens) e pela orla 
estuarina (zona terrestre de protecção a estabelecer até um máximo de 500 metros). É ainda definido no referido 
Decreto-Lei que devem ser objecto de POE especificamente os estuários do rio Douro, do rio Vouga, do rio Mondego e 
do rio Tejo, o que não invalida a sua consideração no âmbito do  ordenamento dos estuários abrangidos na área do 
Polis Litoral Norte. 

Objectivos/ Orientações 

– Os POE “visam a protecção das suas águas, leitos e margens e dos ecossistemas que os habitam, na perspectiva 
da sua gestão integrada, assim como a valorização ambiental, social, económica e cultural da orla estuarina, através 
dos seguintes objectivos gerais:  

– Proteger e valorizar as características ambientais do estuário, garantindo a utilização sustentável dos recursos 
hídricos, assim como dos valores naturais associados;  

– Assegurar a gestão integrada das águas de transição com as águas interiores e costeiras confinantes, bem como 
dos respectivos sedimentos;  

– Assegurar o funcionamento sustentável dos ecossistemas estuarinos;  

– Preservar e recuperar as espécies aquáticas e ribeirinhas protegidas ou ameaçadas e os respectivos habitats;  

– Garantir a articulação com os instrumentos de gestão territorial, planos e programas de interesse local, regional e 
nacional, aplicáveis na área abrangida pelos POE. “ 

– O Decreto-Lei define ainda os seguintes objectivos específicos para a elaboração dos POE:  

– “Definir regras de utilização do estuário, promovendo a defesa e qualidade dos recursos naturais, em especial dos 
recursos hídricos, de acordo com o disposto na Lei da Água e tendo em conta as disposições do Decreto-Lei n.º 
77/2006, de 30 de Março, indicando as medidas de protecção e valorização dos recursos hídricos a executar, 
nomeadamente as medidas de conservação e reabilitação da zona costeira e estuários;  

– Definir regras e medidas de utilização da orla estuarina, com consideração dos instrumentos de gestão territorial 
aplicáveis, que permitam uma gestão sustentada dos ecossistemas associados;  

– Identificar as áreas fundamentais para a conservação da natureza e da biodiversidade no estuário e na respectiva 
orla e, nos casos em que tal se justifique, estabelecer níveis diferenciados de protecção;  

– Estabelecer os usos preferenciais, condicionados ou interditos na área abrangida pelo plano, salvaguardando os 
locais de especial interesse urbano, recreativo, turístico, paisagístico, ambiental e cultural. “ 
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PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE CAMINHA/ PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO/ PLANO 
DIRECTOR MUNICIPAL DE ESPOSENDE 

Enquadramento 

Os três concelhos abrangidos pelo Plano Estratégico encontram-se em processo de revisão dos respectivos Planos 
Directores Municipais, devendo ser compatibilizados com o PROT-Norte que se encontra também em elaboração. 

Os Planos Directores Municipais foram aprovados por: 

– Caminha – Resolução do Conselho de Ministros n.º 158/95, de 29 de Novembro; 

– Viana do Castelo – Deliberação da Assembleia Municipal, de 13 de Março de 2008, publicada no Diário da 
República, 2ª Série, n.º 67, de 4 de Abril de 2008. 

– Esposende – Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/94, de 7 de Abril de 1994 (em revisão). 

Objectivos/ Orientações 

O PDM de Caminha apresenta os seguintes objectivos: 

– Apoiar uma política de desenvolvimento que permita a utilização dos recursos naturais e humanos, sem que tal 
coloque em causa o seu equilíbrio ambiental e social;  

– Definir e estabelecer os princípios e regras para a ocupação, uso e transformação do solo de modo a promover a 
sua adequação às potencialidades de cada local;  

– Estabelecer a disciplina da edificabilidade que permita preservar os valores naturais urbanísticos, paisagísticos e 
patrimoniais;  

– Determinar as carências habitacionais, enquadrando as orientações e soluções adequadas, no âmbito da política de 
habitação;  

– Compatibilizar as diversas intervenções sectoriais; 

– Fornecer indicadores para o planeamento, designadamente para a elaboração de outros planos municipais de nível 
inferior ou de planos de carácter sub-regional, regional ou nacional;  

– Servir de enquadramento à elaboração de planos de actividades do município. 

De um modo geral, tal como referido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo (www.cm-vianadocastelo.pt), a revisão 
do PDM responde às seguintes opções estratégicas:  

– Reforço da centralidade dos aglomerados urbanos de todas as freguesias através do aumento dos índices de 
construção dos núcleos mais centrais; 

– Colmatação das descontinuidades verificadas nas áreas de construção; 

– Aumento das áreas de desenvolvimento económico, no reforço da rede de equipamentos (estabelecimentos 
escolares e desportivos, empreendimentos turísticos, etc.); 

– Preservação e valorização do património natural do concelho, nomeadamente com o ordenamento florestal e a 
qualificação do litoral e frentes ribeirinhas.” 

– Em relação a este último, destacam-se as seguintes orientações do modelo de ordenamento do PDM de Viana do 
Castelo: 

– Integração de algumas áreas de solo rural enquanto Áreas de Elevado Valor Paisagístico, dado o papel importante 
desempenhado na percepção da paisagem; 

– Diferenciação de um conjunto de espaços naturais – Rochedos emersos do mar, praias, ínsuas e sapais, leitos de 
cursos de água, lagoas, zonas de mata ribeirinha, galerias ripícolas, zonas de vegetação rasteira e arbustiva, zonas 
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PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE CAMINHA/ PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO/ PLANO 
DIRECTOR MUNICIPAL DE ESPOSENDE 

de mata de protecção litoral, zonas de pastagem de montanha - com orientações específicas consoante os recursos 
a preservar;  

– Classificação de espaços públicos de recreio e lazer, tanto em solo rural como urbano, destinados em ambos os 
casos à instalação de infra-estruturas que potenciem a fruição da componente ambiental e paisagística. 

De acordo com o Relatório de Factores Críticos relativo à Revisão do PDM de Esposende, o PDM em vigor assentava 
nos seguintes pressupostos: 

– A consolidação dos centros urbanos do concelho. 

– A consolidação das áreas destinadas a actividade industrial com vista a melhorar a sua operacionalidade e criar 
desenvolvimento de actividades económicas com vista ao desenvolvimento do concelho. 

– A salvaguarda das áreas de elevado potencial agrícola e agro-florestal, como forma de preservação do recurso solo. 

– A protecção dos espaços que constituem o património natural, ecológico, paisagístico e ambientalmente sensíveis 
do concelho. 

– A garantia da preservação dos principais elementos patrimoniais inventariados no concelho. 

–  A regulamentação e ordenamento do espaço de áreas de desenvolvimento programado, que constituirão pólos de 
desenvolvimento sócio-económico do concelho, ou que permitirão a utilização sustentável de áreas de maior 
sensibilidade, nomeadamente zonas de desenvolvimento turístico e áreas sujeitas a disciplina especial que terão de 
ser submetidas a plano de pormenor. 

– Encontrando-se já em curso o processo de revisão do PDM de Esposende, é possível identificar os princípios 
orientadores do modelo de gestão (tal como referenciados no Relatório de Factores Críticos de Decisão para a 
Revisão do PDM de Esposende): 

– “Protecção e salvaguarda dos espaços e recursos naturais e culturais (EEM). 

– Reforço da centralidade de Esposende e dos principais núcleos urbanos do concelho (Fão, Apúlia, Forjães e 
Palmeira de Faro). 

– Rentabilização das infra-estruturas urbanas. 

– Contenção dos perímetros e proposta de compactação / colmatação do solo urbano. 

– Incentivo e localização estratégica de áreas e núcleos industriais / empresariais. 

– Potenciação da acessibilidade conferida pelas vias de âmbito nacional e regional. 

– Disponibilização de equipamentos necessários. 

– Assumpção de uma escala do edificado como factor de identidade / imagem do concelho. 

– Estratégia de acolhimento / compatibilização dos empreendimentos e actividades de carácter sazonal.” 
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PLANO DIRECTOR CONJUNTO DAS FORTALEZAS TRANSFRONTEIRIÇAS DO VALE DO MINHO/BAIXO MIÑO (2008) 

Enquadramento 

“A região transfronteiriça do Vale do Minho Português e do Baixo Miño Galego, corresponde a um território 
caracterizado pela presença de um património rico e diversificado. Este facto coloca às autoridades responsáveis 
pela sua salvaguarda e conservação algumas dificuldades, no sentido de que os recursos humanos e materiais 
escasseiam, situação tanto mais grave quanto maior a diversidade e riqueza desse património. 

Ao mesmo tempo o referido património, começa a impor-se como um valioso recurso de desenvolvimento regional, 
quando integrado em planos de promoção de turismo cultural. Pelo que a questão da divulgação e revalorização 
patrimonial é um objectivo prioritário para as autoridades político-administrativas de ambas as margens do Minho. 

Mas a problemática da intervenção patrimonial coloca ainda um outro desafio: todas as acções a levar a cabo que 
impliquem uma actuação sobre um determinado monumento ou conjunto, devem obedecer a estratégias de gestão e 
de preservação que garantam que a valorização do seu potencial turístico ou cultural não colida com a importância 
desse mesmo monumento enquanto documento histórico-arqueológico. 

Esta iniciativa conjunta de publicar um Plano Director Conjunto das Fortalezas Transfronteiriças do Vale do 
Minho/Baixo Miño, representa o empenho das autoridades portuguesas e galegas em toda esta problemática. 

Estamos perante uma estratégia de gestão e de salvaguarda do património, inovadora pelo seu carácter integrado. 
Tendo em conta a própria natureza do património militar da região não faria sentido qualquer estratégia parcelar, uma 
vez que analisando as fortalezas de forma isolada não conseguimos compreender a sua importância de conjunto. 
Pela natureza eminentemente estratégica destes monumentos, o seu verdadeiro significado só pode ser entendido se 
olharmos para as relações de entreajuda e oposição que se estabelecem entre estes.  

Pretende-se com a publicação do Plano Director Conjunto das Fortalezas Transfronteiriças do Vale do Minho/ Baixo 
Miño, ressaltar o carácter único e verdadeiramente transfronteiriço deste conjunto, também no que se refere às 
estratégias de revalorização patrimonial. Se o valor histórico destes monumentos reside no conjunto, esse deve ser 
também um eixo central nas estratégias de intervenção a desenvolver.” 

Objectivos/ Orientações 

“O Plano Director Conjunto das Fortalezas Transfronteiriças do Vale do Minho / Baixo Miño, é uma publicação 
conjunta da Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería 
de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia, cujo objectivo visa a análise dos sistemas fortificados de ambas as 
margens do rio Minho numa perspectiva sistémica e integrada. 

Na sua origem encontram-se dois planos anteriores: o Plano Director das Fortalezas Transfronteiriças do Vale do 
Minho e o Plano Director das Fortalezas Transfronteiriças do Baixo Miño; os quais evidenciam, de forma inequívoca, 
a necessidade de articular e concertar a informação compilada acerca dos sistemas fortificados que se 
desenvolveram nas margens do Minho, mediante uma abordagem conjunta, a qual muito contribuiria para aprofundar 
o conhecimento acerca deste património.  

A importância estratégica e militar das fortalezas, objecto deste estudo, deriva da sua localização, a qual depende 
claramente das relações que se estabelecem com o rio Minho. Ao longo da história da região Norte de Portugal/ 
Galiza este rio tem representado distintos papéis. Factor de separação em determinadas etapas históricas, converte-
se noutras num poderoso elemento de união dos povos português e galego. Deste modo, também as fortificações 
implantadas na sua margem, enquanto elemento de defesa fronteiriça, podem converter-se em mais um factor de 
aproximação. 

O Plano Director Conjunto das Fortalezas Transfronteiriças do Vale do Minho, tal como anteriormente referido, tem 
por base dois planos anteriores: o Plano Director das Fortalezas Transfronteiriças do Vale do Minho e o Plano 
Director das Fortalezas Transfronteiriças do Baixo Minho, pelo que foi necessário encontrar uma metodologia 
ajustada à análise conjunta e uniforme de informação recolhida, segundo abordagens e metodologias distintas. 

Neste âmbito, o Plano Director das Fortalezas Transfronteiriças do Vale do Minho, apresenta duas vertentes:  

���� Pesquisa documental que permitiu um levantamento bibliográfico e documental susceptível de fornecer 
elementos que enriquecem o conhecimento da evolução das estruturas fortificadas ao longo do tempo. Bem 
como a sua valorização num contexto mais global, ou seja, que estes bens culturais fossem entendidos em 
função não apenas da região onde se inserem - o vale do Minho - mas também como elementos fundamentais 
para a compreensão de situações mais vastas e complexas. 

���� Diagnóstico ambiental, urbanístico, arquitectónico e estrutural, analisando e registando a situação actual dos 
monumentos.  
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Em termos interpretativos, este Plano Director assenta numa abordagem em que se dá maior relevância a 
parâmetros como a envolvente do monumento, a sua descrição arquitectónica, a identificação das principais 
patologias estruturais e construtivas. Ainda que se trace uma breve evolução histórica dos monumentos, privilegiam-
se aspectos de conservação e protecção jurídica, do monumento e da sua envolvente, propondo-se medidas 
cautelares urgentes. A questão da zona envolvente assume uma importância destacada, uma vez que se considera 
um elemento essencial para a protecção do monumento. 

Em termos sintéticos, as propostas para a preservação do património em estudo são articuladas segundo duas 
linhas, que se consideram fundamentais: 

���� 1. Promover a investigação e o estudo nos vários campos artísticos, técnicos e científicos, de forma a obter 
um conhecimento cada vez mais aprofundado, que permita definir de forma rigorosa os critérios e as 
metodologias de conservação e restauro. 

���� 2. Definir estratégias de divulgação e apresentação ao público em geral, como parte integrante de um 
processo de restauro e valorização, do qual deverá constar uma definição de prioridades escalonadas no 
tempo, fazendo da população e dos visitantes uma das partes directamente intervenientes, como depositários 
de um conhecimento a organizar e divulgar a nível nacional e internacional.” 
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PLANO ESTRATÉGICO DO SÍTIO DA REDE NATURA LITORAL NORTE – RELATÓRIO FINAL (2007) 

Enquadramento 

“Na área de intervenção existe um conjunto diversificado de património construído, como fortes, moinhos, aprestos 
de pesca que, embora se apresentem, na maioria, dotados de estatuto de protecção encontram-se devolutos e 
bastante degradados.” 

Objectivos/ Orientações 

“Atendendo ao interesse arquitectónico dos fortes, e à sua localização estratégica na faixa litoral, estes serão 
elementos prioritários de recuperação para a implementação de centros de monitorização e interpretação. 

A recuperação do restante património versará sobre a criação de centros de artes tradicionais e casas de 
abrigo/retiro. 

 Os museus tiveram desde sempre um papel, extremamente importante como centros de investigação e divulgação, 
assim como de preservação de uma memória viva do passado. 

O Litoral Norte é particularmente rico em imóveis de arquitectura militar que tiveram um papel fundamental na defesa 
do litoral e do próprio país, cuja história é importante conhecer e divulgar. 

Pelo que se visa a recuperação do forte da Ínsua, em Caminha, para a criação de um centro interpretativo ligado à 
temática da engenharia portuguesa de fortes, não só em Portugal, mas também no Brasil, África e Ásia. 

A sua localização tem uma dupla perspectiva: por um lado a difícil acessibilidade que é característica dos fortes, e 
por outro o perfil transfronteiriço, voltado para o exterior, aproveitando a proximidade à Galiza. 

Além do museu deverá ser criado um espaço para exposições temáticas (por exemplo: Macau, cultura portuguesa no 
oriente), em que poderá ser fomentada a troca de material entre museus. 

Os centros de interpretação ambiental desempenham importantes tarefas de gestão dos visitantes. Pelo que se optou 
por situá-los em Esposende, no Forte de Esposende, lugar com forte potencialidade para atrair um grande número de 
visitantes, ao longo de todo o ano, e em Viana do Castelo, no Forte do Paçô pela localização em pleno areal e 
perfeitamente enquadrado numa paisagem natural. 

Estes centros, por um lado, devem cumprir diversas funções: atrair o visitante, persuadi-lo para que participe em 
actividades que se encontrem a decorrer (exposições, trabalhos laborais, oficinas temáticas…) e conseguir que saia 
dali muito melhor informado. Por outro lado, devem dispor de uma componente interpretativa sólida que ajude os 
visitantes a compreender o significado do espaço em que se encontram, oferecendo-lhes simultaneamente para a 
sua conservação. Finalmente, devem ainda acompanhar projectos de Educação Ambiental em colaboração com 
escolas e acompanhamento de visitas. 

Por outro, devem manter-se ligados às actividades agro-marítimas, com uma componente museológica e um centro 
de Ciência Viva. 

Pretende-se criar com os centros de arte tradicionais espaços dinamizadores da comunidade local, privilegiando-se 
os artesãos, pescadores e agricultores, contribuindo para as necessidades de lazer e formação destas faixas da 
população. Deve privilegiar projectos que contribuam para a formação de uma identidade e preservação das 
tradições locais, para o encontro, conhecimento e diálogo de culturas, através de publicações, exposições, oficinas, 
workshops, acções de formação. 

Pode ainda conter uma vertente museológica ilustrativa da ligação secular da área com o rio e o mar. A sua 
localização deve privilegiar a recuperação de um edifício degradado mas com interesse arquitectónico em Castelo de 
Neiva e Apúlia. 

 O moinhos de vento de Areosa, Apúlia e o forte do Cão deverão ser recuperados para oferta de alojamento turístico 
nas modalidades de casa de abrigo/repouso. Este tipo de alojamento goza já de alguma tradição no norte do país e 
conta actualmente com uma nova vaga de oportunidades que vão de encontro às necessidades de uma procura cada 
vez maior e exigente, às quais se junta a necessidade de conservação do património histórico edificado.” 
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PLANO DE ORDENAMENTO DO ESPAÇO MARÍTIMO 

Enquadramento 

O Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo enquadra-se na Estratégia Nacional para o Mar, aprovada através da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2006, de 16 de Dezembro, concretamente na acção relativa ao 
“Planeamento e ordenamento espacial das actividades”.  

A elaboração do POEM foi determinada pelo Despacho n.º 32277/2008 (da CIAM), de 18 de Dezembro, enquadrando 
o POEM no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão territorial como um Plano Sectorial  

O POEM dá ainda resposta Comunicação da Comissão (COM(2008) 791 final) relativa ao Roteiro para o 
ordenamento do espaço marítimo: definição de princípios comuns na União Europeia. 

Objectivos/ Orientações 

O POEM, encontra-se em desenvolvimento, todavia de acordo com o Despacho acima mencionado, são objectivos 
do POEM: 

a) Efectuar o levantamento de todas as actividades que se desenvolvem nos espaços marítimos sob soberania ou 
jurisdição portuguesa, cartografando essas actividades e identificando o respectivo grau de dependência das 
comunidades locais e delimitar os espaços já consignados; 

b) Ordenar os usos e actividades do espaço marítimo, presentes e futuros, em estreita articulação com a gestão da 
zona costeira; 

c) Garantir a utilização sustentável dos recursos, a sua preservação e recuperação, potenciando a utilização eficiente 
do espaço marítimo no quadro de uma abordagem integrada e intersectorial; 

d) Definir os parâmetros de desenvolvimento sustentado de cada actividade e do espaço marítimo em que cada uma 
se poderá desenrolar; 

e) Definir outras actividades passíveis de desenvolvimento a médio e longo prazo; 

g) Fomentar a importância económica, ambiental e social do mar; 

h) Definir as orientações para o desenvolvimento de indicadores de avaliação do desempenho sustentável das 
actividades marítimas e respectiva monitorização. 
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ANEXO II - ABREVIATURAS DE TERMOS 

AAE - Avaliação Ambiental Estratégica 

Agenda Turismo – Agenda Regional de Turismo – Plano de Acção para o Des. Turístico do Norte 
de Portugal 

AIA – Avaliação de Impacte Ambiental 

AM – Autoridade Marítima 

APA – Agência de Portuguesa do Ambiente 

ARH – Administração de Região Hidrográfica 

ARS Administração Regional de Saúde 

CCDR Norte – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte  

ENCNB - Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade  

ENDS – Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

ENEAPAI – Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais 

ENF - Estratégia Nacional para as Florestas 

ENGIZC - Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira 

ENM - Estratégia Nacional para o Mar 

ERAE - Entidades com Responsabilidades Ambientais Especificas 

FCD - Factores Críticos de Decisão 

GEE – Gases com Efeito de Estufa 

ICNB – Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade 

IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 

IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 

INAG - Instituto da Água 

INE - Instituto Nacional de Estatística 

IPTM – Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos 

TP – Turismo de Portugal 

OESMP – Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo-Portuário 

PAL – Plano de Acção para o Litoral 

PBH do Cávado - Plano de Bacia Hidrográfica do Cávado 

PBH do Lima - Plano de Bacia Hidrográfica do Lima 

PBH do Minho - Plano de Bacia Hidrográfica do Minho 

PDM – Plano Director Municipal 
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PEAASAR - Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 
2007-2013 

PEIRVLN – Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Litoral Norte 

PENP- Plano Estratégico Nacional para a Pesca 2007-2013 

PENT - Plano Estratégico Nacional do Turismo 

PERSU – Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 

PML – Plano Mar Limpo 

PMOT – Plano Municipal de Ordenamento do Território 

PNA – Plano Nacional da Água 

PNAAS – Plano Nacional de Acção Ambiente e Saúde 

PNAC – Programa Nacional das Alterações Climáticas 

PMDFCI - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

PNDFCI - Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

PNPOT - Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território 

PNTN – Programa Nacional de Turismo de Natureza 

PNUEA - Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 

PO Norte – Programa Operacional da Região Norte 2007-2013 

POE – Plano de Ordenamento de Estuário 

POEM – Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo 

POOC - Plano de Ordenamento da Orla Costeira Caminha-Espinho  

POPNLN - Plano de Ordenamento do Parque Natural do Litoral Norte  

PP – Plano de Pormenor 

PROF do Alto Minho - Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho/ PROF do Baixo 
Minho - Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho 

PROT – Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte 

PSRN 2000 - Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

PT – Plano Tecnológico 

PU – Plano de Urbanização 

QE – Questões Estratégicas 

QRE - Quadro de Referência Estratégico 
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QREN - Quadro de Referência Estratégico Nacional/ Norte 2015 – Competitividade e 
Desenvolvimento. Uma Visão Estratégica/ POR Norte - Programa Operacional da Região Norte 
2007-2013 

TER – Turismo em Espaço Rural 

TIC – Tecnoilogia de Informação e Comunicação 

UOPG – Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 

AIE – Área de Intervenção Específica 
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ANEXO IV - DESCRIÇÃO DETALHADA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO PRESENTE NA ÁREA DO PEIRVLN 

Património inventariado na área de afectação das acções previstas pelo Plano 

As características próprias do meio determinam a especificidade de alguns valores patrimoniais 
como os núcleos populacionais antigos (correspondentes aos actuais núcleos históricos das 
povoações), as fortificações costeiras, os estaleiros navais, as instalações portuárias, os faróis e 
as próprias embarcações.  

As condicionantes do meio físico reflectem-se ainda na selecção de espaços de implantação dos 
núcleos populacionais sobre a linha de costa ou junto à foz de rios importantes. A instalação de 
núcleos populacionais no Noroeste peninsular privilegiou, ao longo dos tempos, as zonas costeiras 
e as principais desembocaduras de rios, como o Minho, o Âncora, o Cabanas, o Lima, o Neiva e o 
Cávado. 

A abordagem e leitura interpretativa deste enquadramento cénico equacionam as alterações que a 
morfologia dos estuários e da linha de costa terão sofrido ao longo do tempo, principalmente nas 
últimas décadas sobretudo por acção antrópica. Para tal é fundamental a confrontação da 
cartografia actualmente disponível com a documentação histórica e com antigos relatos de 
descrição geográfica. 

As orlas costeiras, embora caracterizadas por ambientes particularmente sujeitos a grandes 
modificações e instabilidade, são áreas preferenciais de estabelecimento humano desde épocas 
remotas. Esta opção é condicionada por especificidades locais e pela disponibilidade de recursos. 
Neste contexto, o meio aquático e todo o seu potencial extractivo representou um papel 
fundamental para as populações, sobretudo, em épocas de maior escassez. Estes aspectos 
combinam-se na definição do tipo, da morfologia e da cronologia de ocupação dos sítios 
arqueológicos. 

As ocupações humanas mais antigas neste território remontam ao Paleolítico Inferior. O litoral 
minhoto, entre a Aguçadoura (a Norte da Póvoa do Varzim) e o estuário do rio Minho (junto a 
Caminha), é uma das regiões do país em que o estudo deste período se encontra bastante 
desenvolvido (CUNHA-RIBEIRO, 1993:139).  

Assim, os primeiros vestígios de presença humana no litoral minhoto datam de 250’000-200’000 
B.P, representando uma indústria sobre seixo rolados de quartzito, que embora com algumas 
reservas, se pode designar por Acheulense. Estes materiais foram identificados em contextos de 
praias elevadas, como Santo Izidoro (Moledo), Gelfa, Vila Praia de Âncora, Forte do Cão, Veiga da 
Areosa. 

Investigações preconizadas na década de 1980 no litoral minhoto permitiram ainda identificar em 
diversos depósitos quaternários uma série de fenómenos normalmente resultantes da vigência de 
um clima de tipo periglaciar. Este clima frio poderá ter-se desenvolvido no litoral minhoto antes de 
18’000 a.C. e permanecido até cerca de 11’000 a.C.  

Entre 10’000 e 9’000 a.C. as calotes de gelo e os seus relevos mais acentuados teriam já 
desaparecido ou encontrar-se-iam em retracção e as zonas mais próximas do mar encontrar-se-
iam desprovidas de vegetação e fustigadas por fortes ventos, criando um cenário pouco propício à 
permanência de grupos humanos.  
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As indústrias líticas locais do final do período glaciar registam um processo de simplificação das 
técnicas de talhe e de lascamento, tornando-se progressivamente unifaciais, derivando nas jazidas 
“languedocenses” (Epipaleolítico), que ocorrem em falésias naturais, em praias e terraços fluviais. 
De facto, as chamadas industriais “ancorenses” poderão não ser mais do que uma variante local 
do “languedocense”, embora tal atribuição cronológica e cultural não esteja solidamente 
comprovada. Deste período destacam-se estações como a Laje. 

Não se conhecem nesta região vestígios associados ao Neolítico Antigo, ou seja, ao V milénio 
a.C.. As primeiras comunidades agro-pastoris conhecidas integram-se no fenómeno megalítico, 
possivelmente a partir de meados do IV milénio (JORGE, 1990: 146). 

Os monumentos megalíticos foram preferencialmente implantados em chãs dos planaltos, situadas 
a diversas altitudes. Nestas chãs terão sido construídos pequenos sepulcros megalíticos sob 
mamoa, relativamente simples, integrando câmaras poligonais fechadas, nas quais talvez se 
tivesse praticado já a inumação colectiva.  

A partir da segunda metade do III milénio a.C. verifica-se uma expansão do povoamento em 
direcção aos vales férteis de baixa altitude onde as comunidades construíram sepulcros de 
grandes dimensões, como o dólmen da Barrosa, implantado sobre a planície litoral, poucos metros 
acima do nível do mar.  

Ao contrário das necrópoles edificadas nas chãs planálticas do interior, os novos sepulcros 
parecem ocorrer isolados, podendo indicar um novo tipo de comunidade megalítica no litoral 
minhoto. Assim, a localização em novos territórios, particularmente férteis, poderá ter determinado 
uma reorientação estratégica do povoamento e da própria valorização simbólica do espaço em 
torno dos monumentos.  

O dólmen da Barrosa, tal como o dólmen da Eireira (Afife), possui decoração com gravuras nos 
esteios, salientando uma possível relação entre a construção destes monumentos e a emergência 
de grupos ou linhagens mais prestigiadas na liderança das comunidades do litoral. Destaca-se 
ainda a existência de cerâmica campaniforme entre o espólio. 

O fenómeno megalítico é ainda documentado na região pelo menir de Monte de Faro de Anha 
(Darque) e pelo menir de São Bartolomeu do Mar (Mar). 

Desconhecem-se os povoados conectáveis com os sepulcros megalíticos da segunda metade do 
III milénio a.C., provavelmente devido à insuficiência da investigação ou mesmo devido à 
destruição provocada pela agricultura intensiva posterior. No entanto, nestes povoados estaria 
presente uma estrutura comunitária na qual despontava a ascensão de determinados grupos com 
poder de controlo territorial (sobre as terras férteis e as zonas de passagem) e detentores de 
prestígio social. 

Os arqueosítios com ocupação proto-histórica foram associados à selecção preferencial de locais 
altos e afastados das margens do rio. No entanto, achados como o realizado no núcleo urbano de 
Caminha corroboram a necessidade de ampliar a investigação a outros espaços geográficos, 
nomeadamente, às planícies litorais. O referido achado integra vestígios da Idade do Bronze, num 
depósito escavado na rocha, interpretado como um possível esconderijo de fundidor. 
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Do Bronze Inicial registam-se as gravuras rupestres que têm como área nuclear de implantação a 
faixa litoral entre a província de Pontevedra e o Alto Minho. Estas gravuras tendem a ocupar todo 
o espaço utilizável da rocha através de composições complexas das quais se destacam os 
círculos simples e concêntricos, espirais, meandros, linhas rectas e curvas, figuras labirínticas, 
figuras zoomórficas e antropomórficas e motivos “idoliformes” (BAPTISTA, 1988). Dos núcleos de 
arte rupestre destaca-se a Laje das Fogaças (Chã das Carvalheiras), Bouca Velha, Penedo do 
Trinco (Lanhelas) e Montedor (Carreço). 

No século X a.C. surgem os primeiros povoados alcantilados, providos de defensabilidade natural 
ou mesmo de estruturas defensivas, designados por castros, como o Coto da Pena. 

O Litoral Norte manifesta uma extraordinária concentração de unidades castrejas por hectare 
desde o Final da Idade do Bronze. Este fenómeno relaciona-se com a favorável localização 
geográfica, a fertilidade das terras e a riqueza mineira, particularmente em estanho (SILVA, 1986). 

Entre os castros conhecidos nas imediações da área de intervenção do Plano Estratégico destaca-
se: Faro de Anha e Galeão (Darque). 

Durante a primeira etapa do Bronze Final terão emergido, relacionadas com os povoados de 
vocação agro-pastoril, as necrópoles de sepulturas planas, de inumação individual (abertas no 
saibro ou em cista) contendo um ou mais vasos cerâmicos.  

Embora ainda seja difícil caracterizar a etapa correspondente à I Idade do Ferro, são fundamentais 
os dados recolhidos em estações arqueológicas como Coto da Pena, na definição de um padrão 
de estabelecimento não muito distinto em termos morfológicos, técnicos e funcionais do existente 
no Final da Idade do Bronze. Assim, verifica-se a implantação em posições estratégicas em 
remates de esporões, de altura média, visando primordialmente o controlo das bacias fluviais. 
Estes sítios ocupam no máximo cerca de 2/3 ha.  

Estes povoados com ligações litorais seriam servidos por comércio de cabotagem a partir de 
outros entrepostos comerciais como Santa Olaia, adquirindo desta forma, materiais de produção 
e/ou tradição mediterrânica. 

Segundo Estrabão, as embarcações fenícias e gregas refugiavam-se no estuário do Minho devido 
aos temporais do oceano, na sua busca pelo estanho das Casitérides. Esta fase de contacto com 
o comércio fenício ou tartéssico produz um significativo desenvolvimento na região minhota.  

Deste modo, é possível detectar alguma influência meridional em jóias da região, da primeira 
metade do século VII a.C., como elementos descobertos no Coto da Pena e também outros 
elementos da área litoral galega como Santa Tecla e Castro da Forca (La Guardia) ou Castro de 
Torroso (Mos, Pontevedra).  

Em meados do século VII a.C. denota-se um certo declínio, com um decréscimo da circulação do 
bronze. Nos castros as habitações continuam a construir-se, na generalidade, com recurso a 
materiais vegetais, mas a produção cerâmica torna-se mais grosseira. 

Das intervenções em povoados castrejos com ocupação de cerca de 500 a.C. não se dispõe de 
áreas suficientemente representativas para a leitura antropológica. No entanto, refere-se um novo 
quadro com certas diversidades na montagem das estruturas e na utilização dos modelos e nos 
próprios materiais construtivos empregues. 

Este tipo de estações apresenta um conjunto de particularidades que se tornam mais 
pronunciadas quando são confrontados os elementos comuns entre o rio Minho e o rio Douro, com 
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as áreas a Sul do Douro. A Sul do rio Douro ainda não foram identificadas estruturas de habitação 
pétreas, um significativo elemento caracterizador da cultura castreja.  

A ocupação de sítios como Coto da Pena, neste período, caracteriza-se ainda pela adopção 
sistemática da planta circular, com paredes pouco espessas, com dois paramentos unidos por 
argamassa de saibro e sem utilização de pico de ferro e com estratos de ocupação de pisos finos. 
Neste povoado alarga-se a área ocupada, denunciando um crescimento do efectivo populacional. 

No século IV a.C. ao século II a.C. verifica-se uma nova fase de recuperação e de crescimento. A 
redistribuição fluvial, a partir do tráfego marítimo, é comprovada pela presença de cerâmicas ibéro-
púnicas e de verniz negro em diversos sítios arqueológicos ao longo do curso do rio Minho 
(LOPEZ, 1991: 138). 

O rio Minho representa, deste modo, uma das vias de penetração comercial mais importantes, 
como comprovam os achados do Coto da Pena. Surgem novamente no registo arqueológico os 
materiais provenientes do Mediterrâneo. Neste período a cerâmica é enriquecida com motivos 
estampilhados e possivelmente terá aparecido o torno lento. 

Regista-se um período de renovação nos finais do século II a.C., imediatamente antes ou depois 
da campanha de Décio Júnio Bruto (138/136 a.C.), com a emergência do designado “proto-
urbanismo” e o estabelecimento de uma hierarquia de povoamento. 

Esta campanha militar terá proporcionado os primeiros contactos directos entre os romanos e as 
populações indígenas. Tratou-se de uma expedição litoral, e as repercussões da caminhada até 
ao Minho podem ser verificadas no registo arqueológico de abandono do Coto da Pena. 

Plínio descreve a chegada do general Décio Júnio Bruto ao promontório Oprovio (topónimo que 
alguns estudiosos consideram que deverá corresponder a Santa Tecla), numa época em que 
Abróbriga seria um dos principais núcleos urbanos da região, possivelmente localizada na actual 
La Guardia. 

Desta nova etapa são muito mais abundantes os dados sobre a cultura castreja extraídos de 
grandes estações arqueológicas como Âncora (Caminha) ou Santa Tecla (La Guardia), onde o 
extraordinário aumento do número de habitats é um claro indicador do forte processo de 
crescimento demográfico. 

Mas só com a conquista e ocupação definitiva do território no Noroeste peninsular, após as 
Guerras Cântabras (29/19 a.C.), se verifica uma profunda transformação política, económica e 
social e se implementa uma efectiva estratégia de aproveitamento eficaz das potencialidades 
económicas do território. Destaca-se a mineração, a agricultura e a exploração dos recursos 
marinhos (existindo diversas unidades de salinas ao longo do litoral minhoto).  

Entre os pólos de povoamento deste período destaca-se Vila Menendis (Apúlia). 

Os abrigos para a navegação ao longo da costa noroeste peninsular resumem-se genericamente 
aos estuários dos principais rios (embora de problemática navegabilidade). A desembocadura do 
Minho adquire, assim, no sistema de navegação de cabotagem da Antiguidade, uma importância 
vital. Estrabão, no livro III da sua Geographiká, refere a existência de uma ilha e de dois cais na 
desembocadura do rio Minho (MATUANA VARGAS, 1966-67: p. 140). 
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A navegação de longa distância utiliza como referência pontos de escala previamente delimitados 
(em detrimento dos tradicionais portos de abrigo da navegação de cabotagem), dotados de 
instalações portuárias relativamente permanentes, onde pessoal mais ou menos qualificado 
desempenharia funções de manutenção e controlo. Estes pontos seriam detentores de um certo 
dinamismo e, embora La Coruña seja a única zona indiscutivelmente relacionada com este tipo de 
navegação, o estuário do Minho, tal como, o estuário do Douro poderiam integrar estes circuitos 
de larga escala (LOPEZ, 1991: 126-7). 

Figura 9-1 - Enquadramento do estuário do Minho no traçado hipotético dos circuitos marítimos da  
Antiguidade e correspondentes áreas de apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte:  Lopez: 1991, p. 263. 

Mas os contactos eram também assegurados por caminhos, vias terrestres. Jorge Alarcão, com 
base em textos clássicos, refere um troço de via romana em Lousas (Vila Praia de Âncora). 

A abundância e diversidade do espólio recolhido nas escavações arqueológicas compreende 
ânforas, terra sigillata, cerâmica comum, vidros, moedas, etc.. O espólio evidencia a força e 
eficácia do processo de aculturação imposto pelo domínio de Roma. 

A tradição atribui a fundação de alguns troços de muralha de Caminha, ainda existentes, à época 
romana (séculos IV e V d.C.). Com a decadência do Império, denota-se a conveniência de se 
manter uma via de vigilância e circulação na orla marítima que teria levado os romanos a construir 
um núcleo defensivo junto à foz do Minho. Provavelmente o rio Coura teria uma confluência 
diferente da que hoje possui e a fortificação dispusesse de um enquadramento natural distinto do 
registado para a povoação actual. 



 

 

 
   

   

Avaliação Ambiental do Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Litoral Norte – Relatório 
Ambiental  

E17140_F2_AAE_RA_001_l.doc | 227  
  

   

 
 

A muralha romana de planta oval não dispunha de um perímetro suficiente que permitisse conter o 
crescente espaço urbano medieval. Dai resulta nunca ter sido restaurada. 

Com o declínio do Império, em 445 d.C. os vândalos desembarcaram na costa, saquearam e 
incendiaram as povoações e levaram cativos todos aqueles que não se puderam refugiar-se nas 
regiões mais montanhosas. 

São escassos os vestígios relacionados com o período paleo-cristão, no entanto, registou-se o 
achado isolado de uma urna funerária, de provavelmente depositada durante a vigência do reino 
suevo, em Vilarelho. 

No período alto-medieval regista-se o saque e incêndio de La Guardia, por lugar-tenentes de 
Almansor, mesmo após a reconsquista protagonizada por D. Afonso I. Existem mesmo relatos da 
destruição de uma esquadra árabe devido a um temporal na entrada da barra do rio Minho 
(ALTAMAR, 1965). 

Na luta contra a pirataria moura, germinou em Caminha um núcleo de construção naval e 
navegação de cabotagem, contribuindo para a definição de um modo de vida cada vez mais 
dependente do mar. Do porto de Caminha partiam então rotas para diversas regiões da Europa. 

Caminha tornou-se uma importante praça-forte no reinado de D. Afonso III, procedendo-se à 
remodelação e ampliação da fortificação antiga. No entanto, a protecção do porto e da 
embocadura do rio nunca seria suficiente face à facilidade de desembarque nas praias e ao 
progressivo movimento naval. 

No reinado de D. Dinis é concedido o Foral a Caminha (1284) e foram ampliadas as defesas, 
porém o crescimento da urbe faz com que surjam novamente casas de ambos os lados da 
muralha. 

Na doação do senhorio a Fernão Mendes Coutinho, D. João I em 1392 concede à vila o privilégio 
de porto franco, de que resultou o extraordinário desenvolvimento da vida portuária e comercial, 
com significativas consequências económicas. 

No reinado de D. Afonso V a vila beneficiou de prerrogativas que impulsionaram o 
desenvolvimento comercial. No sentido de proceder ao seu repovoamento, o mesmo monarca 
torna a vila um couto de homiziados. Esta medida foi posteriormente reforçada por D. Manuel I e, 
mais tarde, por D. João III.  

Esta póvoa marítima e fronteiriça, desenvolveu-se como porto de navegação de cabotagem até 
que os Descobrimentos levaram à sua decadência. A actividade e afluência de embarcações viria 
a declinar em favor do porto de Viana do Castelo, visto que este se encontrava mais afastado e 
protegido das movimentações bélicas rotineiras na zona de fronteira.  

Em 1512, D. Manuel I confirma o foral velho e procede à reconstrução do Forte da Ínsua. 

Do núcleo urbano antigo, em vias de classificação, destacam-se: A Igreja Matriz, a antiga torre da 
muralha (a actual Torre do Relógio, abriga a porta de entrada nobre no núcleo histórico da antiga 
vila, dando passagem para uma rua estreita); a Casa dos Pitas (dos finais do século XV), o edifício 
dos Paços do Concelho, a Misericórdia (marcos do século XVI) e a Fonte Centenária (erigida no 
século XVII).  
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Genericamente, as ruas são marcadas pelo carácter das construções dos séculos XVI a XIX onde 
os motivos associados à navegação estão frequentemente patentes. 

A Guerra da Restauração torna a vila de Caminha numa pequena praça de guerra. Entre 1642 e 
1685, novas e importantes obras defensivas foram motivadas pelo conflito. Procedeu-se à 
modernização do sistema de muralhas, cuja eficácia foi comprovada então e novamente, passado 
mais de um século, na resistência contra os ataques franceses. 

No ano de 1258 Viana da Foz do Lima foi fundada junto a desembocadura do Rio, por D. Afonso 
III. Seu porto foi particularmente importante durante o Período dos Descobrimentos. 

Na Carta de Foral de fundação do município, Afonso III registou a sua vontade de criar uma póvoa 
no lugar, na paróquia do Átrio, na foz do rio Lima, “…impono nomen Vianna”. 

Simultaneamente o monarca lançou as bases do desenvolvimento da vila de Viana, que 
demonstrou ter uma forte vocação para o comércio marítimo, actividade que fez da povoação um 
dos portos mais movimentados do país. 

Mantém-se a discussão entre os historiadores que defendem a fundação da cerca urbana no 
reinado de D. Afonso III e os que a atribuem ao reinado de D. Fernando, contudo, não existem 
provas concludentes (Almeida e Almeida, 2009, p. 64). 

Em 1286 D. Dinis dotou Viana com carta de feira, apenas revogada no reinado de D. Afonso V. 

Durante o século XIV a malha urbana prolongou-se para oriente e para ocidente do burgo inicial, 
tendo ocupado a maior parte do espaço delimitado pelo perímetro amuralhado (Almeida e 
Almeida, 2009, p. 64). 

No século XV o Cais Novo substituiu o primitivo, sobre estacaria de madeira. 

Viana da Foz do Lima era no século XVI um dos grandes portos marítimos portugueses, mantendo 
contactos comerciais com Galiza, Flandres, Inglaterra e França. Quando ao longo de toda a 
centúria de Quinhentos a vila conheceu um período de crescimento económico, aumentando a sua 
população e alargando o perímetro urbano, a capacidade defensiva das muralhas medievais 
tornou-se insuficiente, sobretudo no que respeitava à barra do rio Lima (www.ippar.pt). 

A par da existência de estaleiros navais, em Viana do Castelo surgem indústrias de salga e seca 
decorrente da pesca do bacalhau da Terra Nova. 

Nos séculos XV e XVI Viana aumenta a população e desenvolve-se urbanisticamente 
(extravasando o já totalmente ocupado espaço intra-muros), surgindo equipamentos públicos, 
edifícios religiosos, ruas calcetadas e exuberantes construções, merecendo da parte de D. 
Sebastião o título de “notável”, em paralelo com o reforço da fortificação de defesa da barra (Blot, 
2003, p.169). 

No reinado de D. Manuel é manifesta a necessidade de incrementar as capacidades defensivas de 
Viana, que é suprimida através da construção da Torre da Roqueta, na foz do Rio Lima. 
Posteriormente, o sistema defensivo é reforçado com a construção de um forte abaluartado, 
decorrida entre 1570 e 1593 e ampliada e transformada no final do século XVIII (Almeida e 
Almeida, 2009, p. 67). 

A criação da alfândega no reinado de D. João I (1402), realça a importância do comércio marítimo.  

Em 1848, D. Maria II elevou a vila a cidade atribuindo-lhe o nome de Viana do Castelo. 
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Embora a história de Esposende e seu concelho, enquanto unidade administrativa, se inicie na 
segunda metade do séc. XVI, esta povoação pertencente à Casa de Bragança, foi um dos portos 
piscatórios do Minho que participou activamente na empresa dos Descobrimentos durante os 
séculos XV e XVI. Durante o século XVI são diversas as informações relativas à vulnerabilidade do 
porto de Esposende em relação à pirataria (Blot, 2003, p. 174).  

No entanto, ao séc. XII remonta documentação, mais concretamente inquirições, que permitem 
conhecer delimitações territoriais, habitantes, mas fundamentalmente, a evolução do fenómeno 
toponímico.  

As intervenções arqueológicas realizadas na área da necrópole de Barreiras, Bouça dos Lírios, 
numa área de cerca de 600 m2, permitiram identificar cerca de 190 sepulturas. Estas caracterizam-
se por túmulos de diferente concepção, em granito e/ou xisto, que documentam o período entre os 
séculos XI e XIV. 

No reinado de D. Manuel os moradores fizeram todos os esforços para obter foral, mas apenas em 
19 de Agosto de 1572 D. Sebastião dotou a povoação com o estatuto de vila. 

Desde o século XVI desaparecem as referencias às caravelas e são utilizados patachos no 
comercia com a Europa do norte. O assoreamento da barra torna-se particularmente evidente a 
partir do primeiro quartel do século XVII. No entanto, ainda no século XVIII Esposende era um 
porto com comércio intenso marítimo (Blot, 2003, p. 174). 

A decadência do porto produziu graves consequências económicas e sociais, como perda de 
população, surtos de epidemias, cessação dos privilégios dos pescadores. 

O areamento da barra implicou a realização de obras de encanamento do rio, diversas vezes 
solicitado no reinado de D. Maria. 

 

Os cerca de 50 km de linha costeira que constituem a área de intervenção do Plano Estratégico 
localizam-se oito fortificações: o Forte de S. João Baptista (Esposende); o Castelo de Santiago da 
Barra (Viana do Castelo); o Fortim da Areosa; o Forte de Paçô (Montedor, Carreço); o Forte do 
Cão (Gelfa); o Forte da Lagarteira (Âncora); o Forte da Ínsua (Caminha) e a muralha de Caminha. 

Estes fortes, que outrora protegeram as povoações de incursões de pirataria marítima, perderam a 
sua função guerreira, contudo, adquiriram um papel evocativo na paisagem. O “Percurso pelos 
Fortes do Litoral” (2007) é uma iniciativa que procura tirar partido desse papel evocativo. 

O rio Minho, desde a foz junto a Caminha, assume-se como a fronteira natural em relação ao 
território galego, no topo Norte de Portugal. Esta identidade de divisão administrativa só foi 
adquirida a partir do estabelecimento dos contornos territoriais dos distintos reinos peninsulares no 
período Medieval. No entanto, esta demarcação entre as províncias do Minho e da Galiza teve 
momentos conturbados de avanço e recuo ao longo da história. 

Para além da função fronteiriça, o rio desempenhou, desde a mais remota antiguidade, o papel de 
via de ligação entre a margem Sul e a margem Norte e entre a circulação fluvial e as rotas 
marítimas atlânticas. 



230 | E17140_F2_AAE_RA_001_l.doc 
  

   

 
 

O Maciço Hespérico, a unidade estrutural mais importante da Península Ibérica, constituído em 
grande parte de xistos, a que quase sempre se associam solos muito pobres, apresenta nesta 
região uma das suas importantes intrusões graníticas, comportando bons terrenos, desigualdades 
de relevo, riqueza em águas minerais e naturalmente, a abundância de granitos, determinantes da 
estrutura e densidade das áreas de povoamento e do tipo e técnica de construção tradicional. 

Na Antiguidade, Estrabão descreve o Minho como um grande rio peninsular, navegável durante 
oitocentos estádios a partir da foz. O mesmo relato refere que, segundo Possidónio, a nascente 
localizar-se-ia nos Montes Cantábricos e desagua em dois braços, cada um com o seu molhe, 
separados por uma ilha (Estrabão, Geografia, III, 3, 3). O mesmo autor refere o Rio Lima como 
Limaeas. 

Esta situação geográfica privilegiada, na foz de dois rios e a abertura para o mar terá 
proporcionado à povoação riqueza natural, possibilitando contactos a longa distância e 
fomentando o intercâmbio de pessoas, ideias e mercadorias.  

Em contexto subaquático, para além de inúmeros naufrágios, também se encontram registados 
diversos achados fortuitos de objectos dispersos, entre os quais se destaca, um canhão de bronze 
em Caminha. Refira-se ainda a existência de três canhões de ferro, actualmente depositados junto 
à estrada marginal de Caminha, que segundo o testemunho oral também foram retirados do leito 
do rio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 9.1 – Conjunto de três canhões recuperados em Caminha. 

Do estuário do rio Minho é ainda proveniente uma ânfora e fragmentos de cerâmica vidrada. A sua 
exacta proveniência é incerta e a informação disponível refere que o local do achado foi recoberto 
por areia (Processo n.º CNANS 2002/070). 

A mesma fonte refere que em redor da ilha da Ínsua, em frente à barra do rio, foram identificados 
restos de embarcações e alguns canhões submersos. Trata-se, no entanto, de notícias vagas e 
sem a confirmação de especialistas no local. 

A Dr.ª Maria Luisa Blot (DANS, IGESPAR, I.P.) alertou concretamente para os casos das várias 
pirogas monóxilas como exemplos de prováveis ocorrências, tanto no estuário do Rio Lima, como 
no curso do Rio Minho. A maioria das pirogas foram identificadas na envolvente das freguesias de 
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Lanheses e Moreira de Geraz do Lima, no Lugar da Passagem, área inserida no roteiro medieval 
dos caminhos de Santiago. 

Na foz do Rio Lima, a quando das dragagens realizadas no âmbito da construção das docas dos 
estaleiros navais de Viana do Castelo, foram recolhidos vestígios cerâmicos, e ânforas romanas e 
anforetas de período moderno (Almeida, 2008, Vol. I, p. 296).  

A DANS registou dois casos de achados fortuitos correspondentes ao vestígio de um couce de 
popa de uma embarcação do século XVI descoberto durante as operações de dragagem do 
estuário do rio Cávado na década de 1980 e a fragmentos de madeira e ardósia descobertos na 
Praia de Rio de Moinhos, na zona intertidal. 

Na costa de Esposende encontram-se documentados canhões e diversos materiais provenientes 
de um galeão holandês do século XVI (CMEsposende, ID 2.III).Outros achados fortuitos em meio 
aquático correspondem a numismas (desde o período romana ao século XX) e a um selo real 
datado do século XVI (CMEsposende, ID 2.II). 

Também se considera muito significativa a possibilidade de persistirem vestígios arqueológicos 
resultantes do abandono de embarcações e da utilização quotidiana dos portos antigos, desde a 
existência mais remota destas póvoas piscatórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 9.2 – Maceira abandonada no Rio Minho. 

Na memória registam-se eventos como a entrada de embarcações de grande calado no estuário, 
nomeadamente, as fragatas da Marinha Portuguesa. Nos estaleiros da propriedade do avô do Sr. 
José Lopes, outrora localizados na zona mais a Norte do núcleo urbano de Caminha, foram 
construídos navios bacalhoeiros nas primeiras décadas do século XX. 

O forte vínculo estabelecido entre a terra e o mar para as populações locais ainda hoje é notório 
na arquitectura, na economia, na tecnologia e instrumentos para pesca, na toponímia, nos rituais e 
tradições (MAGALHÃES & FELGUEIRAS, 2001, p. 103).  
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O estabelecimento de portos de pesca foi fundamental para a criação do quadro demográfico 
actual. As comunidades de pescadores ou de pescadores-agricultores da região desenvolveram 
uma complexidade distinta daquela patente nas comunidades rurais do interior, fazendo do barco 
o seu bem e instrumento de trabalho mais valioso. 

Quando se observa a morfologia dos barcos de pesca dentro de um núcleo piscatório, ressalta a 
variabilidade existente (por exemplo, coexistem barcos com fundo plano e barcos com quilha). 
Este fenómeno prende-se com os diversos modelos de construção atlântica e mediterrânica 
absorvidos e adaptados, contrariando a noção generalista de isolamento das comunidades 
piscatórias tradicionais. Destes modelos foi retirado o mais adequado às condições naturais, ao 
tipo de pesca, à tradição local. A evolução dos barcos tradicional decorreu através dos tempos, 
com o aprendizado e a transmissão de conhecimentos entre gerações. 

No entanto, são muito escassos os exemplares de embarcações de pesca tradicionais que 
resistiram aos processos de inovação da construção naval entre o rio Minho e o rio Cávado e 
constituem um importante património marítimo-fluvial, etnográfico e identitário para as 
comunidades costeiras. 

A documentação disponível sobre pequenas embarcações de pesca e transporte não é anterior ao 
século XVIII e provem sobretudo da Galiza. No entanto, alguns documentos dos finais do século 
XVII reunidos sob a designação de Nota Esposende, do Arquivo Distrital de Braga, compilam o 
conjunto contratos para construção, que incluem valiosas informações relativas às técnicas de 
construção naval, dimensões das embarcações e preços praticados. 

Alguns autores consideram que a tradição de construção adoptada poderá remontar ao século XVI 
(MAGALHÃES & FELGUEIRAS, 2001, p. 108).  

As embarcações tradições do Litoral Norte designam-se: 

•••• Carôcho; 

•••• Caíque; 

•••• Masseira ou gamela; 

•••• Barco fundo-de-prato; 

•••• Catraia piladeira; 

•••• Canote ou batel; 

•••• Caíco. 

As embarcações tradicionais da pesca costeira local, apesar da sua rusticidade, genericamente 
demonstram-se bastante eficazes e seguras na navegação junto ao penedio da costa e suportam 
cargas muito consideráveis. 
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Figura 9-2 – Exemplos de embarcações tradicionais do Litoral Norte: o carôcho e a masseira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Magalhães & Felgueiras, 2001 
 

Figura 9-3 - Moinho de vento giratório em madeira (1905), com velas trapezoidais em madeira. Toda 
esta estrutura rodava para se adaptar à direcção do vento. Ao fundo mais três moinhos de vento 

construídos em pedra 

 

 

                                Fonte: http://vilapraiadeancora.blogs.sapo.pt/59549.html 

Na área de Moledo existiam dois tipos de locomoção dos moinhos de moer grãos de milho e trigo, 
os de vento e os de água, quase todos desaparecidos ou reconstruídos como habitação. 
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Existiriam cinco ou seis moinhos de vento junto ao mar, dos quais persiste apenas memória 
fotográfica. Algumas destas unidades eram móveis e a utilização de juntas de bois permitia a sua 
deslocação consoante os ventos favoráveis à movimentação das velas. Esta deslocação era 
possível devido à incorporação na base do moinho de grandes rodas. 

Os moinhos de vento integrados na área de intervenção do Plano do Estratégico são constituídos 
por uma estrutura de planta circular e corpo troncocónico, encimada por uma cobertura cónica que 
excede o diâmetro do edifício, formando um pequeno beiral. O tejadilho do moinho roda 
manualmente sobre o corpo do edifício, para que o velame se adapte à direcção dos ventos. 
Algumas destas unidades molinológicas encontram-se actualmente desprovidas de velas, mas 
destaca-se neste contexto o Moinho do Marinheiro, situado na povoação de Montedor, que é o 
único exemplar com velas trapezoidais de madeira que ainda se conserva em Portugal. 
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ANEXO V - ELEMENTOS DE VALOR ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO  

Quadro 9.4 – Anexo V - Registo de elementos de valor arqueológico, arquitectónico e etnográfico integrados nas área de intervenção das acções 
do plano estratégico 

Identificação Localização Protecção Descrição 
N.º de referência 

Designação 

Fotografias 

Divisão 
administrativa 

Outras referências 

Coordenadas (UTM 
ED50) 

Grau 

Decreto 

Categoria 

Tipologia 

Cronologi
a 

Descrição 

1 

Bouca Velha 

Caminha / Lanhelas 

518030 / 4640469 

 Arqueológico 

Arte rupestre 

Indeterminado 

Referência a um núcleo de arte rupestre de época 
indeterminada. 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 4412 

2 

Chã das Carvalhas 

Caminha / Lanhelas 

518031 / 4640369 

 Arqueológico 

Arte rupestre 

Indeterminado 

Referência a um núcleo de arte rupestre de época 
indeterminada. 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 4413 

3 

Quinta da Torre 

 

Caminha / Lanhelas 

517038 / 4639759 

 Arquitectónico 

Estrutura 

Medieval/ 

Moderno 

“A Quinta da Torre também designada como dos 
Mouros, consiste numa construção apalaçada em que, 
desse pelo menos a Idade Média, viu ser-lhe 
construída uma torre quadrangular e, posteriormente, 
durante o século XVI, uma outra torre. O conjunto 
aparenta um solar de tipo "alcácer quinhentista", no 
dizer de Carlos Alberto Ferreira de Almeida. 
Sobranceira ao Rio Minho, constitui um local que 
sugere um ambiente de intimidade, de retiro e de 
segurança. Segundo a tradição, neste solar, Frei 
Bartolomeu dos Mártires tinha por uso usufruir alguns 
dias de descanso por ano.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 15889 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
4 

Conjunto fortificado da Vila de Caminha / 
Fortaleza de Caminha 

 

 
 

 

Caminha / Caminha 
(Matriz) 

513438 / 4636525 

IIP Imóvel de 
Interesse 
Público  

Decreto 47 508, 
DG 20, de 24-
01-1967; 
251/70, DG 
129, de 03-06-
1970 

Arquitectura 
Militar 

Fortaleza 

Medieval 

“De perímetro ovalado, comum na arquitectura militar 
gótica nacional, a fortaleza era cortada por três portas, 
todas protegidas "por torre sobreposta" (ALMEIDA, 
1987, p.149). A nascente e a poente, as portas do Sol 
e do Mar comunicavam com as zonas ribeirinhas, os 
estaleiros, os espaços de trabalho da população, o cais 
e o porto. A Sul, a Porta de Viana instituía-se como a 
principal entrada da nova vila, ligando a rua do Meio 
(ou Direita) ao exterior do conjunto. Como elemento 
primordial de toda a obra, era protegida por uma 
grandiosa torre, de planta quadrangular, denominada 
Torre do Relógio a partir do século XVII, mas, na 
origem, a verdadeira torre de menagem da fortificação. 
A malha urbana do conjunto intra-muralhas confirma o 
racionalismo da construção. Ao contrário dos velhos 
núcleos históricos de ruas sinuosas, Caminha 
caracteriza-se por uma "tendência ortogonal" dos seus 
eixos viários, mais de acordo com "os modelos das 
póvoas militarizadas de então" e permitindo uma "mais 
regular implantação das casas" (ALMEIDA, 1987, 
p.149)”.  

Ao longo dos séculos seguintes, a fortaleza de 
Caminha foi objecto de sucessivos melhoramentos (D. 
João I na vertente Sul, dotando-a de uma segunda 
linha de muralhas). A principal campanha de obras, 
todavia, teve lugar no século XVII, no contexto das 
guerras da Restauração, recebeu uma série de 
baluartes e torreões, no extremo ocidental e a Sul.” 

www.ippar.pt 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
5 

Centro Histórico de Caminha 

Caminha / Caminha 
(Matriz) 

513438 / 4636525 

Em Vias de 
Classificação 
(com Despacho 
de Abertura)  

Despacho de 
abertura de 3 
de Novembro 
de 1999 

Arquitectónico 
Arquitectura 
Mista / Centro 
Histórico 

Do núcleo urbano antigo, destacam-se: A Igreja Matriz, 
a antiga torre da muralha (a actual Torre do Relógio, 
abriga a porta de entrada nobre no núcleo histórico da 
antiga vila, dando passagem para uma rua estreita); a 
Casa dos Pitas (dos finais do século XV), o edifício dos 
Paços do Concelho, a Misericórdia (marcos do século 
XVI) e a Fonte Centenária (erigida no século XVII). 

6 

Caminha – Travessa do Cais 

 

 

Caminha / Caminha 
(Matriz) 

513571 / 4636505 

 

 Arqueológico / 
Arquitectónico 

Muralha 

Medieval cristão 
/ Moderno 

“A intervenção arqueológica (duas sondagens) 
efectuada no interior e no quintal do imóvel, permitiu 
identificar vestígios da muralha medieval de caminha. 
Na zona do rés-de-chão encontrou-se ainda parte do 
pano da muralha medieval e também uma das duas 
torres que a compunham. A sequência estatigráfica 
documentada data nomeadamente de finais do século 
XVII e começos do século XVIII, quando foram ambas 
as estruturas desmanteladas.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 20106 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
7 

Forte da Ínsua 

 

Caminha / Moledo 

510513 / 4634355 

MN Monumento 
Nacional  

Decreto 16-06-
1910, DG 136, 
de 23-06-1910 

Arquitectura 
Militar 

Forte 

Séc. XIV 

A ocupação do ilhéu da Ínsua, começou por ser feita 
por uma comunidade franciscana, que aí edificou um 
cenóbio em 1392. O primeiro forte do ilhéu terá sido 
edificado na mesma época, por ordem de D. João I, 
mas nada subsiste desta primeira fortificação. No ano 
de 1471 foram feitas obras de remodelação no 
convento, com a construção de novas celas e 
melhoramentos na capela.  

D. Manuel em 1502, visitou o convento da Ínsua, tendo 
ordenado a execução de novas obras de remodelação. 
Nos últimos anos do século XVI foram executadas 
obras que permitiram aumentar a eficácia artilheira da 
fortaleza, face aos ataques dos corsários ingleses e 
franceses. No entanto só no reinado de D. João IV, 
quando foi levada a cabo uma grande reforma das 
fortalezas costeiras do território nacional, o Forte da 
Ínsua foi remodelado de acordo com as necessidades 
de defesa da fronteira do Minho, persistindo a sua 
forma até hoje.  

Executada entre 1649 e 1652, sob as ordens do 
Governador de Armas do Minho, D. Diogo de Lima, o 
forte apresenta planta estrelada irregular, com cinco 
baluartes e revelim, integrando no seu interior o 
convento, que foi ampliado em 1676.  

www.ippar.pt 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
8 

Moinhos de Moledo 

 

 

Caminha / Moledo 

511226 / 4633615; 
510653 / 4632276 

 Etnográfico 

Moinho 

Contemporâneo 

Os Moinhos de Moledo eram moinhos de vento 
giratório em madeira, com velas trapezoidais em 
madeira. Toda esta estrutura rodava para se adaptar à 
direcção do vento. Havia em Moledo dois tipos de 
locomoção dos moinhos de moer grãos de milho e 
trigo, os de vento e os de água, quase todos eles 
desaparecidos ou reconstruídos em habitação. 

Havia cinco ou seis moinhos de vento junto ao mar dos 
quais existe memória fotográfica e que alguns eram 
deslocalizados por juntas de bois, pois tinham rodas 
grandes que dariam mobilidade aos moinhos conforme 
os ventos que se pretendiam certos. 

http://vilapraiadeancora.blogs.sapo.pt/59549.html 

9 

Santo Izidoro 

Caminha / Moledo  

510628 / 4631098 

 Arqueológico 

Estação de ar 
livre 

Paleolítico 

“A jazida de Santo Izidoro situa-se sob uma plataforma 
de abrasão com uma importante cobertura sedimentar. 
Estas formações surgem habitualmente referidas como 
sendo muito ricas em indústrias paleolíticas, 
designadamente acheulenses, languedocenses e 
asturienses. 

Recolha de 559 artefactos líticos, nos quais se 
destacam dois "hachereaux" exumados no Sector 2; 
trata-se, na maioria, de lascas residuais de talhe e 
utensílios sobre lasca. Os materiais são, 
invariavelmente, em quartzito.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 645 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
10 

Vila Praia de Âncora 

Caminha / Vila Praia 
de Âncora 

510656 / 4630358 

 Arqueológico 

Estação de ar 
livre 

Paleolítico 

“Trata-se de uma jazida de ar livre, numa plataforma 
que se caracteriza pela existência de uma vertente 
abrupta e que tem sido interpretada como uma arriba 
fóssil. O depósito onde se inserem os materiais líticos 
foi interpretado como autóctone, sem qualquer tipo de 
preparação mecânica, formado pela alteração do 
substrato; teria sido sujeito a um remeximento 
insignificante na altura do achado.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 53 

11 

Camboas 

Caminha / Vila Praia 
de Âncora 

510919 / 4629821 

 Arqueológico 

Achado isolado 

Indeterminado 

“Artefactos em quartzito” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 4430 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
12 

Forte da Lagarteira / Forte de Âncora 

 

 

Caminha / Âncora 

511101 / 4629532 

IIP Imóvel de 
Interesse 
Público  

Decreto 47 508, 
DG 20, de 24-
01-1967; 47 
508, DG 59, de 
10-03-1967 

Arquitectura 
Militar 

Forte 

Séc. XVII 

“O Forte da Lagarteira, em Vila Praia de Âncora, foi 
uma das fortalezas edificadas durante o período da 
Restauração, para protecção da linha costeira 
portuguesa face aos ataques da armada espanhola. A 
sua estrutura obedece ao modelo estabelecido na 
época para a edificação das fortalezas implantadas no 
Alto Minho, cuja planimetria constituiu um avanço no 
sistema de defesa e vigia.  

A fortaleza apresenta planta estrelada, formada por 
quatro baluartes laterais e bateria de três faces na 
fachada posterior, voltada ao rio. Os panos murários do 
forte possuem em toda a sua extensão uma moldura 
curva encimada por parapeito, interrompida nos 
cunhais por guaritas facetadas. O balcão, fechado e 
com bueiros, assenta sobre três modilhões. Na fachada 
da fortaleza foi edificado portal de arco pleno com 
aduelas definidas, encimada por escudo com as armas 
de Portugal coroadas e ladeadas por volutas.  

A praça de armas, no interior, é enquadrada por três 
edifícios e duas rampas de acesso ao adarve e eirado. 
Os aquartelamentos, de secção rectangular, possuem 
cobertura abobadada.  

O Forte da Lagarteira concilia a sua concepção 
planimétrica e defensiva, de cariz seiscentista, com a 
persistência de algumas formas de raiz medieval, como 
o balcão fechado.” 

www.ippar.pt 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
13 

Forte do Cão (Gelfa) 

 

 

Caminha / Âncora 

510601 / 4627539 

IIP Imóvel de 
Interesse 
Público  

Decreto 47 508, 
DG 20, de 24-
01-1967; 95/78, 
DG 210, de 12-
09-1978 

Arquitectura 
Militar 

Forte 

Séc. XVII 

“Edificado durante o período da Guerra da 
Restauração, o Forte do Cão tinha como objectivo 
reforçar a defesa da costa portuguesa perante a 
ameaça da armada espanhola, nomeadamente a zona 
fronteiriça do Minho. A tipologia estrutural desta 
fortaleza apresenta evidentes semelhanças com as 
fortificações implantadas entre Vila Praia de Âncora e 
Esposende, cuja planimetria das mesmas constituiu na 
época um avanço no sistema de defesa e vigia.  

Possivelmente estas fortalezas foram delineadas pelo 
mesmo engenheiro, como integrantes de um plano 
construtivo de novas fortificações que iriam reforçar a 
linha de fogo das fortalezas já existentes. Na região 
limítrofe de Viana da Foz do Lima, existem duas 
fortalezas, a de Areosa e de Montedor, que têm a 
mesma concepção geral que o Forte do Cão.  

A estrutura do forte, embora de pequenas dimensões, 
permite que seja classificado como uma verdadeira 
fortaleza. De planta estrelada, possui quatro baluartes, 
dois menores unidos por face curva, voltados ao mar, e 
dois de maiores dimensões junto ao frontespício. O 
alçado do forte apresenta uma estrutura muito simples 
e austera, havendo vestígios da existência de um 
balcão entre o baluarte esquerdo e a face curva da 
fachada posterior.” 

www.ippar.pt 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
14 

Forte do Cão 

Caminha / Vila Praia 
de Âncora 

510586 / 4627546 

 Arqueológico 

Estação de ar 
livre 

Paleolítico 

“Em Âncora, numa sucessão de plataformas que 
parecem corresponder a antigos momentos 
trangressivos, são discerníveis três níveis distintos 
acabando o mais alto num esporão rochoso que 
mergulha no mar. Aí, sobre a rocha, foi erguido em 
seiscentos uma pequena fortificação chamada Forte do 
Cão, a qual domina para sul uma pequena praia de 
cascalho fechada no lado oposto por um segundo 
afloramento granítico. No cascalho da praia é possível 
recolher artefactos líticos rolados e com arestas vivas, 
núcleos, lascas, "choppers", peças que parecem porvir 
de formações que se estendem para o interior, 
formando 1 "plateau" com altitude média de 8 metros”. 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 38 

15 

Marinho 

Viana do Castelo / 
Afife 

511226 / 4626305 

 Arqueológico 

Jazida 

Pré-história 

“As escavações realizadas numa área total de 54 
metros quadrados permitiram obter um conjunto 
numeroso de materiais líticos”: (808 artefactos líticos - 
lascas indetermináveis, lascas simples, núcleos, seixos 
fracturados, seixos talhados, bifaces, "hachereaux", 
triedros e diversos). 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 19905 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
16 

Fortim de Montedor / Forte de Paçô 

 

 

Viana do Castelo / 
Carreço 

510407 / 4623227 

IIP Imóvel de 
Interesse 
Público  

Decreto 47 508, 
DG 20, de 24-
01-1967 

Arquitectura 
Militar 

Fortim 

Séc. XVII 

Situa-se na freguesia do Carreço, implantado em plena 
“Praia dos Ingleses”. Foi mandado construir por D. 
Pedro II enquadrado na política de reforço das 
guarnições defensivas de fronteira, durante as Guerra 
da Restauração (1640-1668). O Forte só foi concluído 
em 1703.  

A importância defensiva do Fortim de Montedor 
manteve-se ao longo das centúrias seguintes, tendo 
um papel preponderante tanto durante as Invasões 
Francesas como nas lutas liberais de meados do 
século XIX.  

Em 1983 o forte passou para a alçada da Região de 
Turismo do Alto Minho, passando a ser equacionado o 
aproveitamento turístico e cultural do espaço.  

O Forte de Paçô, ou Fortim de Montedor, foi construído 
nessa época, reforçando o fogo defensivo dos fortes da 
Areosa e do Cão. Desconhece-se a autoria do projecto 
da fortaleza, no entanto a estrutura apresenta 
evidentes semelhanças com o forte da Areosa. De 
pequenas dimensões, o Fortim de Montedor 
desenvolve-se em planta estrelada, com quatro 
baluartes desiguais. A face voltada ao mar é de forma 
curva, a face oposta é côncava; nesta foi inscrito o 
pórtico do forte, em arco de volta perfeita. No seu 
interior o espaço foi dividido em pequenos 
compartimentos, formando um corredor no centro da 
praça.  

www.ippar.pt 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
17 

Castro da Gandra 

Viana do Castelo / 
Carreço 

510636 / 4622352 

 Arqueológico 

Arte Rupestre 

Idade do Ferro 

“Este povoado estende-se a norte e a noroeste do farol 
de Montedor, numa encosta que dá para o mar. Devido 
à existência de vegetação rasteira muito densa no 
local, a observação efectuada não pode ser muito 
minuciosa. após prospecção, detectaram-se pequenas 
depressões (sinal da existência de estruturas?) e 
bastantes pedras de pequeno porte amontoadas. 
Identificaram-se próximo deste local, materiais de 
indústria asturiense em abundância.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 2898 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
18 

Moinhos de Montedor 

 

 

 

 

Viana do Castelo / 
Carreço 

510467 / 4622116; 
510435 / 4622125; 
510567 / 4622286 

IIP Imóvel de 
Interesse 
Público  

Decreto 735/74, 
DG 297, de 21-
12-1974; ZEP 
DR (II Série), 
n.º 130, de 08-
06-1982 

Etnográfico 

Moinho 

Contemporâneo 

O conjunto dos Moinhos de Montedor localiza-se nas 
imediações do farol de Montedor, este núcleo 
molinológico de inegável valor é constituído por três 
unidades.  

���� Moinho do Marinheiro, considerado o único 
exemplar com velas trapezoidais de madeira 
que actualmente se encontra a laborar em 
território nacional. Outrora este tipo de moinhos 
eram muito comuns na faixa litoral entre o Rio 
Minho e o Rio Lima. Este moinho foi construído 
em 1855 e após uma fase de abandono sofreu 
obras de restauro por parte da autarquia.  

���� Moinho de Cima, que se situa junto ao anterior, 
também objecto de restauro, este de velas de 
pano e que neste momento funciona como 
espaço museológico.  

���� Moinho do Petisco, situa-se num plano mais 
elevado e junto ao farol, tendo também sido 
completamente restaurado pelo seu proprietário. 

http://moinhosdeportugal.no.sapo.pt/; www.ippar.pt 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
19 

Gravuras Rupestres de Carreço / Montedor 

 

 

 
 

Viana do Castelo / 
Carreço 

510624 / 4622140;  

510342 / 4621901; 

510340 / 4621833; 
510447 / 4621963 

IIP Imóvel de 
Interesse 
Público  

Decreto 26-
A/92, DR 126, 
de 01-06-1992 

Arqueológico 

Arte Rupestre 

Pré-História / 
Proto- História / 
Medieval 

Um dos mais representativos núcleos de gravuras 
rupestres do Noroeste Peninsular concentra-se no 
norte do concelho de Viana de Castelo, nas freguesias 
de Afife, Carreço e Areosa. Disseminados por mais de 
uma dezena de núcleos, dos quais se destacam os da 
Praia de Fornelos, a Lage da Churra e a Fraga da Bica, 
apresentam uma multiplicidade de temas (sobressaem 
motivos zoomórficos e antropomórficos) e formas 
(espirais, serpentiformes, etc). 

“Terá sido durante a prospecção realizada na primeira 
metade do século XX, ao longo da costa, em busca de 
sítios paleolíticos, terá identificado pela primeira vez a 
existência de gravuras rupestres nas proximidades do 
"Farol de Montedor" (LANHAS, F., 1969, p. 367). Não 
obstante, apenas em 1967, as gravuras foram 
finalmente (re)descobertas, por trabalhos de Francisco 
Pereira Viana.  

Situa-se proximidades de uma antiga via romana per 
loca maritima, da qual derivariam outros caminhos 
secundários até junto do mar, que se encontram as 
gravuras, num local com um forte domínio visual sobre 
a paisagem envolvente.  

www.ippar.pt 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
20 

Moinho do Afonso 

 

Viana do Castelo / 
Carreço 

511004 / 4621310 

 Etnográfico 

Moinho 

Contemporâneo 

Este moinho encontra-se actualmente coberto com 
vegetação 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
21 

Moinhos de Areosa 

 

 

 
 

Viana do Castelo / 
Areosa 

511164 / 4619021; 
511285 / 4618626; 

511386 / 4618505; 
511783 / 4617371 

 Etnográfico 

Moinho 

Contemporâneo 

São constituídos por uma estrutura circular em "torre", 
encimada por uma cobertura cónica que excede o 
diâmetro do edifício, formando um pequeno beiral. O 
tejadilho do moinho roda manualmente sobre o "corpo" 
do edifício de modo que o velame se adapte à direcção 
dos ventos, como é habitual nos moinhos de vento do 
Norte do nosso país. Estes moinhos tinham como 
função a moagem dos cereais. Alguns dos moinhos 
encontram-se hoje desprovidos de velas.  

 

22 

Veiga da Areosa 

Viana do Castelo / 
Areosa 

511955 / 4618316 

 Arqueológico 

Estação de Ar 
livre 

Paleolítico 

“Á superfície foram encontrados objectos de várias 
épocas”: “Unifaces, bifaces, raspadores, lascas calhaus 
truncados, núcleos, picos, lâminas, pesos de rede.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 10434 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
23 

Forte da Areosa, Fortim da Areosa, Forte 
da Vinha ou Castelo Velho 

 

 

Viana do Castelo / 
Areosa 

512090 / 4616675 

IIP Imóvel de 
Interesse 
Público 

Decreto 251/70, 
DG 129, de 03-
06-1970 

Arquitectura 
Militar 

Forte 

Séc. XVII 

Situado no topo norte da Praia Norte. Apresenta planta 
estrelada no estilo maneirista, sendo constituído por 
quatro baluartes laterais. A sua tipologia estrutural 
apresenta semelhanças com o Forte de Montedor, cuja 
traçado constituiu, à época, um progresso no sistema 
de defesa e vigia da costa. Tal como o Forte de 
Montedor foi mandado construir por D. Pedro II, tendo 
as obras sido concluídas em 1701. Nunca foi utilizado, 
nem chegou a ser artilhado. 

www.ippar.pt 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
24 

Forte de Santiago da Barra ou Castelo de 
Santiago da Barra 

 

 
 

Viana do Castelo / 
Monserrate 

513589 / 4615462 

IIP Imóvel de 
Interesse 
Público 

Decreto 47 508, 
DG 20, de 24-
01-1967; ZEP 
DG (II Série), 
n.º 149, de 27-
06-1973 

Arquitectura 
Militar 

Forte 

Séc. XVI 

Em posição dominante na margem direita da barra do 
rio Lima, tinha a função de defesa do ancoradouro e 
povoação de Viana da Foz, actual cidade de Viana do 
Castelo. 

A primeira fortificação construída na foz do Rio Lima foi 
muito provavelmente erguida durante o reinado de D. 
Manuel I. No século XVII, perante a necessidade de 
proteger Viana do Castelo de ataques dos piratas, foi 
ampliada. O actual forte, de planta polígonal foi 
edificado já sob dominação espanhola, durante o 
reinado de FilipeI de Portugal. Com a construção do 
porto e dos estaleiros a margem direita do Lima foi 
aterrada e esta obra defensiva ficou mais longe da 
água, junto ao campo onde se realiza a concorrida feira 
semanal das sextas.  
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Identificação Localização Protecção Descrição 
25 

Barrelas 

 

Esposende / 
Marinhas 

517015 / 4601538 

 Arqueológico 

Vestígios 
diversos 

Romano 

Na praia, no interface entre o meio húmido e o 
terrestre, localizam-se materiais cerâmicos romanos, 
nomeadamente fragmentos de ânforas. Estes materiais 
têm vindo a ser recolhidos por locais e por arqueólogos 
da Câmara Municipal de Esposende, que interpretam 
este arqueossítio como um possível complexo 
industrial romano, onde as cetárias seriam escavadas 
no substrato rochoso. 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
26 

Forte de Esposende / Castelo de São João 
Baptista / Farol de Esposende 

 

 

Esposende / 
Esposende 

517581 / 4599273 

IIP Imóvel de 

Interesse 

Público  

Decreto 28/82, 
DR 47, de 26-
02-1982 

Arquitectura 
Militar 

Forte 

Séc. XVII 

 

Forte de marinha, tinha originalmente a função de 
guarnecer a foz do rio Cavado. 

O Farol de Esposende é uma torre cilíndrica em ferro, 
edificada sobre uma base redonda de cimento, com 
lanterna e varandim de serviço. Inteiramente pintada de 
vermelho. Anexo, encontra-se um edifício de dois 
andares para os faroleiros. 

Erguido na margem direita da foz do rio Cávado, 
vizinho ao Forte de São João Baptista de Esposende, 
cuja primitiva área foi parcialmente ocupada pelas 
instalações do farol, foi inaugurado em 1866. 

“Em 1699 foram abertos os alicerces para a construção 
de um forte junto à foz do rio Cávado para proteger a 
barra do rio, integrado no plano defensivo da costa 
portuguesa. O Forte de São João Baptista, 
originalmente de planta estrelada, possuía em cada um 
dos ângulos um baluarte e uma guarita. As obras 
terminaram em Junho de 1702, tendo sido nomeado 
como governador António da Cunha Sotto Mayor. A 
autoria do projecto é atribuída ao engenheiro Manuel 
Pinto Vila Lobos, tendo sido a construção dirigida pelo 
mestre Pedro da Rocha Vale, natural de Vila Nova de 
Cerveira. (AMÂNDIO, Bernardino,1994,p. 54)  

Em 1866 a estrutura original do forte, nomeadamente a 
disposição da sua planta, foi modificada para a 
construção de um farol e do respectivo edifício anexo, 
que serve de habitação ao faroleiro. Construído em 
ferro, o farol do forte de Esposende é uma das raras 
torres metálicas existentes em Portugal.” 

www.ippar.pt 

27 

Vila Menendis 

Esposende / Apúlia 

518751 / 4592427 

 Arqueológico 

Povoado 

Romano 

“Também conhecido como Vila Mendes ou Vila Mendi. 
Foi encontrada cerâmica de construção, recipientes de 
cerâmica, alfinete de cobre, osso, segundo Manuel de 
Boaventura, informação de 1955.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 2790, CMEsposende ID 
2.1 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
28 

Ponte metálica de Fão (sobre o rio 
Cávado, entre Fão e Esposende) 

Esposende/Fão 

146759/505479 

146609/505251  

IIP Imóvel de 

Interesse 

Público  

Decreto 1/86 

DR 2, de 03-01-

1986 

Arquitectónico 

Ponte 

Séc. XIX 

“A ponte metálica de Fão, que atravessa o rio Cávado, 
inscrevia-se na antiga Estrada Real que ligava o Porto 
a Viana do Castelo. Começou a ser construída em 
1888, sob projecto de engenheiro Reynaud e tendo 
como director da obra o engenheiro Abel Maria Mota. 
Quatro anos depois, em 1892, era inaugurada 
mantendo-se em funcionamento até 2006, ano em que 
foi encerrada para obras de beneficiação.  

A ponte, de tabuleiro metálico plano, com passeio para 
peões e candeeiros metálicos, é sustentada por sete 
pilares ovais. As cornijas são lisas, e uma delas, a 
jusante, assenta sobre cachorros. Na margem 
esquerda os peões acedem ao tabuleiro através de 
escadas. Por sua vez, a guarda metálica é formada 
pelos elementos que conferem solidez e estabilidade à 
ponte, ou seja, vigas em T, outras perpendiculares e 
tirantes na diagonal, o que desenha um recticulado em 
forma de losangos.” 

www.ippar.pt 

29 

Engenho de Santa Tecla 

Esposende/Antas 

144672/515708 

 Etnográfico 

Engenho 
hidráulico  

Contemporâneo 

Trata-se do engenho do vasto conjunto que povoa as 
margens do Rio Neiva posicionado mais a jusante. À 
estrutura localizada sobre a margem direita encontra-
se associado um açude. 

30 

Lugar do Rio 

Esposende/Marinhas 

145056/508360 

 Arqueológico 

Vestígios 
diversos 

Pré-história  

Instrumentos líticos 

CM Esposende, ID 12.7 

31 

Cais da Foz ou Cais do Forte de S. João 
Baptista  

Esposende/Marinhas 

145128/508295 

 Arqueológico 

Cais 

Séc. XVIII 

CM Esposende, ID 12.I 
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Identificação Localização Protecção Descrição 
32 

Cais do Encanemento 

Esposende/Esposend
e 

145669/507174 

 Arqueológico 

Cais 

1880 

CM Esposende, ID 5.II 

33 

Varadouro 

Esposende/Esposend
e 

145495/506933 

 Arqueológico 

Vestígios 
diversos 

1548 

Caravela e cerâmicas 

CM Esposende, ID 5.I 

34 

Cais de Estacaria 

Esposende/Fão 

145262/506681 

 Arqueológico 

Cais 

Séc. XVII 

Cais de Estacaria 

CM Esposende, ID 6.I 

35 

Cais de Fão 

Esposende/Fão 

146764/ 505166 

 Arqueológico 

Cais 

Séc. XVIII 

CM Esposende, ID 6.II 

36 

Cais do Caldeirão 

Esposende/Fão 

146538/505163 

 Arqueológico 

Cais 

1880 

CM Esposende, ID 6.3 

37 

Escampado 

 

Esposende/Gandra 

146828/505449 

147518/505021 

 Arqueológico 

Vestígios 
diversos 

Pré-história  

Instrumentos líticos identificado na margem Norte do 
Rio Cávado 

CM Esposende, ID 9.6 
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ANEXO VI – REGISTO DO ARQUEOLÓGICO TERRESTRE E SUBAQUÁTICO  

Quadro 9.5 – Anexo VI - Registo do arqueológico terrestre integrado na área de intervenção do plano 
estratégico e território adjacente 

Identificação Localização Descrição 
Designação Divisão 

administrativa 

Coordenadas  

Tipologia 

Cronologia 

Descrição 

Referências 

Forte do Cão Caminha 

Vila Praia de 
Âncora 

138422 / 536747 

Estação de ar 
livre 

Paleolítico 

“Em Âncora, numa sucessão de plataformas que 
parecem corresponder a antigos momentos 
trangressivos, são discerníveis três níveis 
distintos acabando o mais alto num esporão 
rochoso que mergulha no mar. Aí, sobre a rocha, 
foi erguido em seiscentos uma pequena 
fortificação chamada Forte do Cão, a qual domina 
para sul uma pequena praia de cascalho fechada 
no lado oposto por um segundo afloramento 
granítico. No cascalho da praia é possível 
recolher artefactos líticos rolados e com arestas 
vivas, núcleos, lascas, "choppers", peças que 
parecem porvir de formações que se estendem 
para o interior, formando 1 "plateau" com altitude 
média de 8 metros”. 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 38 

Vila Praia de Âncora  Caminha 

Vila Praia de 
Âncora 

138522 / 539560 

Estação de ar 
livre 

Paleolítico 

“Trata-se de uma jazida de ar livre, numa 
plataforma que se caracteriza pela existência de 
uma vertente abrupta e que tem sido interpretada 
como uma arriba fóssil. O depósito onde se 
inserem os materiais líticos foi interpretado como 
autóctone, sem qualquer tipo de preparação 
mecânica, formado pela alteração do substrato; 
teria sido sujeito a um remeximento insignificante 
na altura do achado.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 53 

Monte de Faro de 
Anha 

Viana do Castelo 

Anha 

144750 / 523000 

Menir 

Neo-calcolítico 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 481 

Santo Izidoro  Caminha  

Moledo  

138500 / 540300 

Estação de ar 
livre 

Paleolítico 

“A jazida de Santo Izidoro situa-se sob uma 
plataforma de abrasão com uma importante 
cobertura sedimentar. Estas formações surgem 
habitualmente referidas como sendo muito ricas 
em indústrias paleolíticas, designadamente 
acheulenses, languedocenses e asturienses. 

Recolha de 559 artefactos líticos, nos quais se 
destacam dois "hachereaux" exumados no Sector 
2; trata-se, na maioria, de lascas residuais de 
talhe e utensílios sobre lasca. Os materiais são, 
invariavelmente, em quartzito.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 645 
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Identificação Localização Descrição 
Montedor Viana do Castelo 

Carreço 

138200 / 531250 

Arte Rupestre 

Indeterminado 

“Penedos contíguos com arte rupestre. Os 
petroglifos gravados nos dois penedos são de 
diferentes tipos: "covinhas" e uma "ferradura", 
sulcos abertos na rocha, figuras zoomórficas. 
Entre estas últimas salientam-se o cervídeo pelo 
número das suas representações.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 859 

Faro de Anha Viana do Castelo 

Darque 

144750 / 523040 

Povoado 
Fortificado 

Idade do Ferro 

“No sítio é possível observar um derrube de 
muralha e achado de alguns vasos cerâmicos. No 
alto encontrava-se também o derrube de um 
moinho de vento.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 2606 

Vila Menendis Esposende 

Apúlia 

146238 / 501533 

Povoado 

Romano 

“Também conhecido como Vila Mendes ou Vila 
Mendi. Foi encontrada cerâmica de construção, 
recipientes de cerâmica, alfinete de cobre, osso, 
segundo Manuel de Boaventura, informação de 
1955.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 2790 

Castro da Gandra Viana do Castelo 

Carreço 

138420 / 531550 

Arte Rupestre 

Idade do Ferro 

“Este povoado estende-se a norte e a noroeste 
do farol de Montedor, numa encosta que dá para 
o mar. Devido à existência de vegetação rasteira 
muito densa no local, a observação efectuada 
não pode ser muito minuciosa. após prospecção, 
detectaram-se pequenas depressões (sinal da 
existência de estruturas?) e bastantes pedras de 
pequeno porte amontoadas. Identificaram-se 
próximo deste local, materiais de indústria 
asturiense em abundância.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 2898 

Bouça dos Lírios Esposende 

Fão 

146000 / 504600 

Necrópole 

Romano 

Sítio arqueológico cuja escavação teve início em 
1989, concretizada por uma equipa liderada por 
Brochado de Almeida. As intervenções 
arqueológicas foram realizadas numa área de 
cerca de 600 m2, tendo sido postas a descoberto, 
fundamentalmente, cerca de 190 sepulturas. 
Estas caracterizam-se por túmulos de diferente 
concepção, em granito e/ou xisto, cuja cronologia 
oscila entre os séculos XI e XIV. 

http://www.esposendeonline.com/ 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 3345 

Ínsua de Caminha Caminha 

Cristelo 

138430 / 543560 

Mosteiro 

Indeterminado 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 3461 

Caminha Caminha 

Caminha (Matriz) 

141400 / 545500 

Vestígios diversos 

Idade do Bronze; 
Romano 

“Depósito escavado na rocha. Nas suas 
imediações foi encontrado, entre outros, um 
machado em bronze de talão redondo e duplo 
anel ou aselha. Estes deviam constituir o 
"tesouro" de um fundidor. “ 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 4248 

Bouca Velha Caminha 

Lanhelas 

146000 / 549600 

Arte rupestre 

Indeterminado  

Referência a um núcleo de arte rupestre de 
época indeterminada. 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 4412 
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Identificação Localização Descrição 
Chã das Carvalhas Caminha 

Lanhelas 

146000 / 549500 

Arte rupestre 

Indeterminado  

Referência a um núcleo de arte rupestre de 
época indeterminada. 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 4413 

Camboas Caminha 

Vila Praia de 
Âncora 

138780 / 539020 

Achado isolado 

Indeterminado 

“Artefactos em quartzito” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 4430 

Fão Esposende 

Fão 

146600 / 505000 

Necropole 

Medieval-cristão 

“Foi identificada no local uma necrópole com 
cerca de 60 sepulturas integráveis na Baixa Idade 
Media.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 6362 

Veiga da Areosa Viana do Castelo 

Areosa 

139700 / 527500 

Estação de Ar 
livre 

Paleolítico 

“Á superfície foram encontrados objectos de 
várias épocas”: “Unifaces, bifaces, raspadores, 
lascas calhaus truncados, núcleos, picos, 
lâminas, pesos de rede.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 10434 

Menir de S. 
Bartolomeu do Mar 

Esposende 

Mar 

145130 / 511790 

Menir 

Neo-calcolítico 

“Foi identificado no local um monólito de granito 
com 2, 10 m acima do solo, de secção 
subtriangular, truncado no topo e apresentando 
covinhas sobre a superfície. O estrangulamento 
na parte superior confere-lhe um aspecto 
vagamente antropomórfico.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 11114 

Galeão 

 

Viana do Castelo 

Darque  

145080 / 523360 

Povoado 
fortificado 

Idade do Ferro 

“Pequeno castro que se desenvolve num outeiro 
onde são ainda visíveis restos de construções e 
fragmentos cerâmicos. A oeste, abaixo da 
acrópole detectam-se numa área rebaixada 
grandes quantidades de pedra e na parte superior 
é visível um talude encimado por muralha. O 
manto vegetal que cobre a área impede qualquer 
busca mais pormenorizada. No alto foi instalada 
uma antena de uma antena de uma operadora de 
telemóveis que terá afectado a acrópole, a avaliar 
pelos vestígios cerâmicos em seu redor.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 13514 

Quinta da Torre Caminha 

Lanhelas 

145000 / 548900 

Estrutura 

Medieval/Moderno 

“A Quinta da Torre também designada como dos 
Mouros, consiste numa construção apalaçada em 
que, desse pelo menos a Idade Média, viu ser-lhe 
construída uma torre quadrangular e, 
posteriormente, durante o século XVI, uma outra 
torre. O conjunto aparenta um solar de tipo 
"alcácer quinhentista", no dizer de Carlos Alberto 
Ferreira de Almeida. Sobranceira ao Rio Minho, 
constitui um local que sugere um ambiente de 
intimidade, de retiro e de segurança. Segundo a 
tradição, neste solar, Frei Bartolomeu dos 
Mártires tinha por uso usufruir alguns dias de 
descanso por ano.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 15889 
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Identificação Localização Descrição 
Moledo Caminha 

Moledo 

139280 / 541730 

Arte rupestre 

Indeterminado 

Conjunto de cavidades do tipo "moliendas", 
escavadas num bloco granítico. 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 19238 

Igreja Matriz de Viana 
do Castelo 

Viana do Castelo 

Viana do Castelo 
(Monserrate) 

141600 / 524920 

Igreja 

Moderno 

“O monumento remonta ao século XV, devendo-
se o facto de que aquando da conclusão da 
cintura de muralhas de Viana do Castelo, em 
finais do século XIV, a anterior matriz ter ficado 
fora destas. Orientada segundo os cânones 
religiosos, é de planta em cruz latina e três muros 
de diferentes alturas, cinco tramos e capela-mor 
rectangular. A fachada principal apresenta uma 
rosácea e é ainda ladeada por 2 torres 
quadrangulares. Apresenta uma nave central, um 
coro alto e nas laterais 6 capelas e 2 colaterais, 
das quais se destaca a Capela da Consolação de 
estilo Manuelino. Em 1656 e 1809 sofre uma 
remodelação inteior inspirada no espírito 
revivalista da época como prova a pintura do 
estilo gótico florido nas paredes.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 19825 

Marinho Viana do Castelo 

Afife 

139050 / 535500 

Jazida 

Pré-história 

“As escavações realizadas numa área total de 54 
metros quadrados permitiram obter um conjunto 
numeroso de materiais líticos”: (808 artefactos 
líticos - lascas indetermináveis, lascas simples, 
núcleos, seixos fracturados, seixos talhados, 
bifaces, "hachereaux", triedros e diversos). 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 19905 

Caminha – Travessa 
do Cais 

Caminha 

Caminha (Matriz) 

141500 / 545680 

Muralha 

Medieval cristão / 
Moderno 

“A intervenção arqueológica (duas sondagens) 
efectuada no interior e no quintal do imóvel, 
permitiu identificar vestígios da muralha medieval 
de caminha. Na zona do rés-de-chão encontrou-
se ainda parte do pano da muralha medieval e 
também uma das duas torres que a compunham. 
A sequência estatigráfica documentada data 
nomeadamente de finais do século XVII e 
começos do século XVIII, quando foram ambas 
as estruturas desmanteladas.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 20106 

Caminha - Baluarte de 
Santo António 

Caminha 

Caminha (Matriz) 

141400 / 544920 

Fortificação 

Moderno 

“Situa-se numa pequena colina a sul da vila. Este 
baluarte faz parte do sistema defensivo 
seiscentista, o qual envolve ainda grande parte 
da vila ao longo da língua de terra entre a foz do 
Rio Coura e o estuário do Minho.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CNS 20115 

Fontes: 

Informação veiculada pela Dr.ª Filipa Bragança da Divisão de Inventário, Divulgação e Arquivo do IGESPAR, I.P.; www.ipa.min-cultura.pt.   
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Quadro 9.6 -  Anexo VI -  Registo de património náutico e subaquático integrado na área de 
intervenção do Plano Estratégico e espaço marítimo-fluvial adjacente 

Identificação Localização Descrição 
Naufráfios 

Sra. do Socorro Caminha 

Barra de Caminha 

Patacho 

Séc. XVIII / 19-
02-1788 

Naufragou de noite contando-se 
poucos sobreviventes 

CA 0822 

desconhecido Caminha 

Barra de Caminha 

Iate 

Séc. XVIII / 19-
02-1788 

Naufrágio de dois iates, um dos quais 
pertencia à Praça do Porto 

CA 0823 

desconhecido Caminha 

Barra de Caminha 

Bergantim 

Séc. XVIII / 19-
02-1788 

-- 

CA 0824 

desconhecido Caminha / Viana do 
Castelo 

 

Navio português 

Séc. XVII / 1688 

Fazia parte da frota do Brasil 

CA 1318 

desconhecida Caminha 

Barra de Caminha 

Navio inglês 

Séc. XVIII / 1725 

Deu à costa com a carga mas não 
houve sobreviventes 

CA 1683 

Panope Caminha 

11 milhas da costa 

Vapor 

Séc. XIX / 1857 

Construído em Inglaterra para a 
Grécia. Acabou por ser arrematado 
por um negociante da Corunha 

CA 2751 

 

Estrela III 

 

Caminha 

A sul da Barra de 
Caminha 

Iate 

Séc. XIX / 30-11-
1857 

Construído por Alexandre José de 
Campos & Ca.  

CA 2762 

 

Encantadora 

Caminha  

Barra de Caminha 

Rasca 

Séc. XIX / ??-04-
1859 

-- 

CA 2783 

 

Resolvido 

 

Caminha  

Entrada do porto 

Iate / Palhabote 

Séc. XIX / 30-11-
1863 

-- 

CA 2902 

Cysne do Minho  Caminha 

Barra do Rio Minho 

Palhabote 

1869 

--  

CA 3267 

Mariqueta/Mariquitas/Mariquinhas 

 

Caminha 

Ponta Ruiva  

(abaixo da Barra de 
Caminha) 

Escuna 

Séc. XIX / 08-04-
1872 

-- 

CA 3665 

Florensa  Caminha Patacho espanhol 

1872 

-- 

CA 3667 
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Identificação Localização Descrição 
 

Novo Restaurador 

 

Caminha  

Barra de Caminha 

Iate 

Séc. XIX / 02-09-
1839 

“Água aberta” provocou o naufrágio 

CA 3762 

 

Tryne/Trine 

Caminha  

Barra de Norte 
Caminha 

Caxemarim 

Séc. XIX / 13-06-
1843 

Casco e maçame recuperados 

CA 3773 

 

Três Amigos 

 

Caminha  

Barra de Caminha 

 

Caíquer 

Séc. XIX / 01-06-
1860 

Construído por Pereira & Filhos 

CA 4104 

Halcyon 

 

Caminha 

Ao largo de Caminha 

 

Vapor 

Séc. XIX / 11-08-
1890 

Construído por G. Horsley & Son no 
ano de 1877. Colidiu contra o vapor 
inglês “Rheubina”. Possuía 24 
tripulantes.  

CA 4144 

 

 

Brilhante 

 

Caminha  

Barra de Caminha 

 

Barca 

Séc. XIX / 30-03-
1876 

Possuía 12 tripulantes. Foram salvos o 
aparelho e a carga 

CA 4201 

Antinous 

 

Caminha 

Mar de Caminha 

 

Vapor inglês 

Séc. XX / 29-01-
1921 

Construído por T. Bowen & Rees no 
ano de 1907 

CA 4283 

Messenger Caminha 

-- 

Iate inglês 

Séc. XX / 02-10-
1925 

-- 

CA 4293 

Senhora da Agonia  Caminha 

Barra do Rio Minho 

Maceira 

1940 

-- 

CA 8643 

Sainte Claire du Port Viana do Castelo 

Barra do Rio Lima 

 

Navio francês 

1721 

-- 

CA  240 

Primrose  Viana do Castelo 

Fundeadouro do 
estuário do Rio Lima 

Navio inglês 

1697 

-- 

CA  242 

Floride 

 

Viana do Castelo 

Barra do Rio Lima 

Navio francês 

1791 

-- 

CA  244 

Galland  Viana do Castelo 

 

Navio francês 

1684 

-- 

CA 1312 

 desconhecido Viana do Castelo Navio francês 

1692 

-- 

CA 1327 

desconhecido Viana do Castelo Navio francês 

1692 

-- 

CA 1329 

desconhecido Viana do Castelo Navio francês 

1693 

-- 

CA 1339 
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Identificação Localização Descrição 
Gomes Primeiro  

 

Viana do Castelo Iate 

1890 

-- 

CA 1479 

Primavera  Viana do Castelo Navio espanhol 

1855 

-- 

CA 2543 

Flor d’Amizade   

 

Esposende 

Praia de Castelo do 
Neiva 

Iate 

1855 

-- 

CA 2545 

Active Viana do Castelo 

Camboas 

Escuna inglesa 

1856 

-- 

CA 2568 

Queen  

 

Viana do Castelo Vapor inglês 

1857 

-- 

CA 2575 

Viana do Castelo 

 

Viana do Castelo Patacho 

1854 

-- 

CA 2694 

Estrella do Dia  Viana do Castelo Iate 

1868 

-- 

CA 2711 

Foz do Neiva 

 

Esposende  

Castelo do Neiva 

Foz do Neiva  

s.d Naufrágios de várias embarcações 

CA 2718 

Venerable   

 

Viana do Castelo Barca inglesa 

1859 

-- 

CA 2782 

Nova Portimão  Viana do Castelo  

Barra do Lima 

Caíque 

1859 

Fragmentos do caíque 

CA 2784 

Bom Jesus dos Navegantes  

 

Viana do Castelo  

Barra do Lima 

Iate 

1859 

-- 

CA 2792 

Maria Augusta  Viana do Castelo  

Barra do Lima 

Iate 

1859 

-- 

CA 2803 

Vestal  

 

Viana do Castelo  

Barra do Lima 

Brigue inglês 

1846 

-- 

CA 2834 

Maria Izabel  Viana do Castelo  

Barra do Lima 

Rasca 

1858 

-- 

CA 3057 
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Identificação Localização Descrição 
Esmerald  Viana do Castelo 

Carreço 

Praia de Montedor 

Brigue inglês 
1867 

-- 

CA 3154 

desconhecido 

 

Viana do Castelo 
Entre Carreço e Afife 

Galera inglesa 

1869 

-- 

CA 3260 

desconhecido 

 

Viana do Castelo 

Estuário do Rio Lima 

Barco de 
descarga 

1870 

-- 

CA 3586 

Carmo  

 

Esposende  

Entre Azanha e S. 
Romão do Neiva 

Patacho espanhol 

1844 

-- 

CA 3768 

D. Maria 

 

Viana do Castelo 

Barra do Rio Lima 

Escuna 

1845 

-- 

CA 3867 

S. Bernardo Formosura Viana do Castelo 
Praias de Afife 

Iate 

1846 

-- 

CA 3902 

Rio Douro  

 

Viana do Castelo  

Praia de S. 
Bartolomeu 

Vapor  

1874 

-- 

CA 3945 

Serrão 

 

Viana do Castelo Navio  

1915 

-- 

CA 4268 

Sta. Luzia 2ª  

 

Viana do Castelo 
Barra do Rio Lima 

Lugre  

1928 

-- 

CA 4303 

Cândida  

 

Viana do Castelo 
Barra do Rio Lima 

Iate  

1929 

-- 

CA 4308 

Flor de Buarcos  Viana do Castelo 
Barra do Rio Lima 

Caíque 

1877 

-- 

CA 4444 

Naufrágio Viana do Castelo Naufrágio 

1693 

CA 6195; CA 6196; CA 6197; CA 
6198; CA 6199; CA 6200; CA 6201; 
CA 6202; CA 6203; CA 6204; CA 
6205; CA 6206; CA 6207  

Eça de Queirós  

 

Viana do Castelo  

Porto de Viana do 
Castelo 

Embarcação 

1994 

-- 

CA 7047 

desconhecido  Viana do Castelo Navio pesqueiro 

1913 

-- 

CA 7093 

Britânia  Viana do Castelo 

Barra do Rio Lima 

Lugre português  

1924 

-- 

CA 8338 

Santa Helena  Viana do Castelo 

Barra do Rio Lima 

Iate  

1945 

--  

CA 8719 
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Identificação Localização Descrição 
Naufrágio  Esposende Naufrágio 

1692 

-- 

CA 1330 

Naufrágio  Esposende  

Fão 

Naufrágio de 
“caravela” 

1748 

-- 

CA 1693 

Boa Feliz  Esposende Iate 

1858 

-- 

CA 2670 

Rio Cávado  Esposende  

Barra do Rio Cávado 

Iate 

1861 

-- 

CA 2935 

Barcelos  Esposende  

Em frente a 
Esposende 

Iate 

1861 

-- 

CA 2964 

Santo António  Esposende  

Cavalos de Fão, 
Apúlia 

Falucho/escuna 
espanhola 

1860 

-- 

CA 3005 

Nuno Atrevido  Esposende  

Barra do Rio Cávado 

Iate 

1868 

-- 

CA 3224 

Nova Esperança  Esposende  

Barra do Rio Cávado 

Iate 

1869 

-- 

CA 3266 

Mattos 1º  Esposende  

Barra do Rio Cávado 

Palhabote/iate 

1870 

-- 

CA 3467 

Bom Jesus e Almas Esposende  

Praia Norte da Barra 
do Cávado 

Iate 

1843 

-- 

CA 3755 

desconhecido Esposende  

Praias de Fão 

Iate 

1842 

-- 

CA 3757 

Scotia Greenock  Esposende 

Praia dos Cavalos de 
Fão 

Brigue/lugre 
inglês 

1844 

-- 

CA 3865 

Andorinha Esposende  

Barra do Rio Cávado 

Iate 

1842 

-- 

CA 4064 

Vidago  Esposende 

Cavalos de Fão, 
Apúlia 

Vapor 

1912 

-- 

CA 4254 
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Identificação Localização Descrição 
Riestra  Esposende Navio espanhol 

1917 

-- 

CA 4272 

Atmaia  Esposende Vapor grego 

1918 

-- 

CA 4276 

Oldenburg  Esposende  

Fão 

Vapor alemão 

1936 

-- 

CA 4325 

Scotia  Esposende Lugre inglês 

1844 

 

-- 

CA 5058 

Rei do Universo  Esposende -- 

1983 

-- 

CA 7072 

Rosinha Esposende Traineira  

1934 

-- 

CA 8313 

Marquez de Riesta Esposende  

Apúlia 

Traineira  

1917 

-- 

CA 8349 

desconhecido  Esposende Vapor grego 

 1917 

-- 

CA 8366 

Nossa Senhora da Agonia  Esposende Lugre 

1940 

-- 

CA 8566 

Victória  Esposende Catraia 

1938 

-- 

CA 8911 

desconhecido  Barra do Cávado Pesqueiro de 
Viana do Castelo 

1940 

-- 

CA 8674 

Harriet A oeste de 
Esposende 

Escuna 
canadiana  

1925  

-- 

CA 8990 

Achados Fortuitos 

Porto de Viana do Castelo Viana do Castelo 

Santa Maria Maior 

Casco de 
embarcação 

Indeterminado / 
anterior a 1868 

“Fragmentos de embarcação contendo 
cavilhas de madeira.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 56; CNS 
22197 

Viana do Castelo 

Praia Norte 

Viana do Castelo 

Afife 

Achado isolado 

Indeterminado 

“Pesos de rede em forma de 8. 
Recolhidos por um particular durante a 
maré baixa” 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 1653; CNS 
23625 
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Identificação Localização Descrição 
Areosa 1 Viana do Castelo 

Afife 

Achado isolado 

Paleolítico / 
Acheulense (?) 

“Materiais líticos achados junto à 
costa.” 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 1654; CNS 
23627 

Carreço Viana do Castelo 

Carreço 

Achado isolado 

Paleolítico 

“Materiais acheulenses e 
musterienses encontrados junto à 
costa” 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 1655; CNS 
23628 

Cepo 1 Viana do Castelo 

Areosa 

Achado isolado 

Romano 

“Achado fortuito de fragmento de cepo 
de chumbo (elemento de âncora 
romana)” 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 5479; CNS 
23247 

Viana do Castelo - Rio Lima Viana do Castelo Achado isolado 

Indeterminado 

“Machado plano (cobre / bronze?) de 
gume largo e curvo, e talão estreito. 
Achado em dragagens” 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 6293; CNS 
24333 

Viana do Castelo - Jarra 
Espanhola 

Viana do Castelo Achado isolado 

Moderno 

“Jarra espanhola com vestígios de 
conteúdo - mel ou resina?” 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 7874; CNS  
26632 

Viana do Castelo - Canhão Viana do Castelo Canhão 

Moderno 

“Achado fortuito de 1 canhão de ferro”  

www.ipa.min-cultura.pt, CA 9063; CNS  
28679 

Apúlia 3 - Canhões Esposende 

Apúlia 

Naufrágio 
Moderno 

“Achado fortuito de núcleo de 
artilharia: treze canhões de ferro. 
Encontram-se in situ” 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 5298; CNS 
24198 

Esposende 2 Esposende Achado isolado 

Indeterminado 

“Couce de popa de embarcação. 
Recuperado na década de 1980, 
durante dragagens no Rio Cávado” 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 5299; CNS 
24202 

Apúlia 4 Esposende 

Apúlia 

Naufrágio 

Contemporâneo 

“Navio da Grande Guerra (II?)” 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 5319; CNS 
24209 

Apúlia 1 Esposende 

Apúlia 

Achado isolado 

Indeterminado 

“Possível naufrágio - três barras 
curvas em chumbo, uma válvula em 
bronze, um provável respirador em 
bronze e uma peça não identificada” 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 5418 e CA 
5321; CNS 24211 
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Identificação Localização Descrição 
Apúlia 5 / Praia das Pedrinhas Esposende 

Apúlia 

 

Achado isolado 

Indeterminado 

“Artefactos metálicos arrojados à 
costa: 250 moedas de várias épocas; 
selo de chumbo. Sugerem sítio de 
naufrágio”. 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 6782; CNS 
24213 

Esposende 3 Esposende Achado isolado  

Moderno 

“Achado fortuito de âncora” 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 6816; CNS 
24445 

Apúlia 2 Esposende 

Apúlia 

Canhão 

Moderno 

“Achado fortuito de um canhão” 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 5335 e CA 
6903; CNS 24212 

Esposende 4 Esposende Achado isolado 

Indeterminado 

“Fragmento de madeira; pesos de 
rede (ardósia). Achados no decorrer 
de uma prospecção durante maré viva 
(só não estão submersos durante as 
marés vivas). O achador refere que as 
madeiras têm marcas de 
afeiçoamento” 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 7872; CNS 
26630 

Praia do Ribeiro de Peralta Esposende/Marinhas Vestígios 
Diversos  

Romano / 
Contemporâneo 

“Na praia onde desagua o ribeiro do 
Peralta foram detectados diversos 
fragmentos de cerâmica romana, mas 
não exclusivos, já que coexistiam com 
materiais mais recentes. Foram 
também detectados pesos de rede e 
salinas - "gamelas"- em xisto” 

www.ipa.min-cultura.pt, CA 8910; CNS 
23560 

Fonte: 

Informação veiculada pela Dr. ª Maria Luisa Blot, Divisão de Arqueologia Náutica e Subaquática (DANS) do Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico – IGESPAR, I.P: www.ipa.min-cultura.pt . 
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 ANEXO VII - PATRIMÓNIO CLASSIFICADO E EM VIAS DE CLASSIFICAÇÃO  

Quadro 9.7 – Anexo VII - Registo do património classificado e em vias de classificação integrado na área de intervenção do plano estratégico e 
território adjacente 

Património classificado e em vias de classificação 
Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Forte da Ínsua 

Arquitectura Militar / Forte 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Moledo 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

MN Monumento Nacional  

Decreto 16-06-1910, DG 136, de 23-06-1910 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “A ocupação do ilhéu da Ínsua, ao largo da barra da vila de Caminha, começou por ser feita por uma comunidade franciscana, de Frades 

Menores, que aí edificaram um cenóbio em 1392, dirigidos por frei Diogo Arias. O primeiro forte do ilhéu terá sido edificado na mesma 
época, por ordem de D. João I, mas nada subsiste desta primeira fortificação. No ano de 1471 foram feitas obras de remodelação no 
convento, com a construção de novas celas e melhoramentos na capela.  

Quando D. Manuel fez a peregrinação a Santiago de Compostela em 1502, visitou o convento da Ínsua, tendo ordenado a execução de 
novas obras de remodelação. Nos últimos anos do século XVI foram executadas obras que permitiram aumentar a eficácia artilheira da 
fortaleza, na época muito necessária para fazer face aos ataques dos corsários ingleses e franceses. No entanto só no reinado de D. João 
IV, quando foi levada a cabo uma grande reforma das fortalezas costeiras do território nacional, o Forte da Ínsua foi remodelado de acordo 
com as necessidades de defesa da fronteira do Minho, persistindo a sua forma até hoje.  

Executada entre 1649 e 1652, sob as ordens do Governador de Armas do Minho, D. Diogo de Lima, o forte apresenta planta estrelada 
irregular, com cinco baluartes e revelim, integrando no seu interior o convento, que foi ampliado em 1676. Nos cunhais dos quatro 
principais baluartes foram edificadas guaritas facetadas com cobertura em calote esférica, e num dos panos da muralha foi edificado 
balcão rectangular sobre mísulas, com cobertura semelhante. A meio do pano da muralha foi aberto o portal principal, em arco pleno, 
inserido em estrutura rectangular em ressalto, sobre a qual assenta frontão triangular, cujo tímpano é decorado por três brasões com as 
armas de Portugal e do Governador. À direita foi inserida lápide com inscrição alusiva à edificação da fortaleza.  

A praça de armas é dividida em duas áreas, correspondendo a primeira a uma ampla plataforma lajeada, onde foram edificados os 
quartéis, depósito e cozinha. No restante espaço foi incorporado o convento franciscano, de estrutura sóbria e austera, de modelo chão, 
cujo conjunto é formado pela igreja, de planta longitudinal composta por nave única coberta por abóbada de berço e sacristia, e pelo 
claustro, de planta quadrangular, com alas compostas por colunatas jónicas. As restantes dependências conventuais estão actualmente 
muito arruinadas. Ao longo do século XVIII o forte e o convento voltariam a ser restaurados diversas vezes; em 1717 D. João V fazia uma 
doação para a reedificação da igreja, nomeadamente da abóbada, e em 1767 eram construídas novas celas, a sala do capítulo e um 
retábulo. Entre 1793 e 1795 os frades abandonaram o convento para se proceder a obras de reparação; voltaram alguns anos depois.  

Durante as Invasões Francesas o espaço foi ocupado por tropas espanholas e francesas. Com a extinção das ordens religiosas em 1834 
o forte foi abandonado pela comunidade religiosa, ficando exclusivamente ocupado pelo Exército. O último governador da fortaleza foi 
nomeado em 1909.  

A particularidade do Forte da Ínsua reside no facto de ter sido implantado num ilhéu, integrando no espaço intramuros um convento que já 
existia anteriormente, formando um conjunto singular. É de destacar também o poço de água doce situado no mar, um dos três únicos 
existentes no mundo” 

www.ippar.pt  

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Anta da Barrosa / Lapa dos Mouros  

Arqueologia / Anta 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Vila Praia de Âncora 

Lugar da Barrosa 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

MN Monumento Nacional  

Decreto 16-06-1910, DG 136, de 23-06-1910 

Descrição “Actualmente no seio da povoação de Âncora, a "Anta da Barrosa" foi objecto de classificação, como "Monumento Nacional", logo em 
1910, certamente por constituir o maior e mais bem preservado monumento megalítico de todos quantos foram identificados até à data no 
Vale de Âncora.  

Escavado em 1879 pelo conhecido investigador vimarenense de oitocentos, Francisco Martins de G. M. Sarmento (1833-1899), numa 
altura em que a temática dolménica assumia proporções verdadeiramente inauditas junto da comunidade científica europeia da época, a 
anta foi, já em meados do século passado, estudada por João de Castro Nunes.  

Trata-se de um monumento constituído, como os demais pertencentes a esta tipologia, por câmara sepulcral de planta poligonal formada 
por oito esteios e respectiva laje de cobertura - ou "chapéu" -, para além do corredor com cerca de um metro e meio de largura por seis de 
comprimento, ainda que não pareçam subsistir quaisquer vestígios de mamoa - ou tumulus - que a pudesse cobrir originalmente na 
totalidade. Estas dimensões estarão, na verdade, na base da hipótese de trabalho levantada pela conhecida arqueóloga alemã Vera 
Leisner, que inseriu este exemplar na tipologia genérica dos dolmens de corredor do Noroeste Peninsular e, dentro desta, no sub-
agrupamento caracterizado pela indiferenciação revelada entre câmara funerária e corredor.  

Entretanto, a investigação realizada por J. de Castro Nunes permitiu identificar a existência, na superfície de três lajes, de motivos 
decorativos típicos deste "mundo dolménico", com serpentiformes e signos em forma de "U", aqui executados através do método da 
percussão.  

O início do século XXI trouxe, contudo, outras novidades relativas à História do sítio, ao serem encontrados vestígios de uma ocupação 
romana nas suas imediações, ao que tudo indica, entre os séculos I e II d. C., como parece indicar a análise dos fragmentos de cerâmica 
comum e de alguns materiais de construção, como telha romana - tegulae -, num testemunho mais da reutilização periódica (quando, não 
mesmo, sistemática) dos mesmos espaços simbólicos para, não apenas, apreender o seu significado preexistente, como sobrepor um 
novo poder temporal mediante a apropriação (ou, talvez, sobreposição ao) do poder espiritual.” 

www.ippar.pt  

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Laje das Fogaças 

Arqueologia / Arte Rupestre 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Lanhelas 

Chã das Castanheiras / Lugar da Boa Vista / Oficina Libório Fernandes, Lda. 
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Património classificado e em vias de classificação 
Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

MN Monumento Nacional  

Decreto 735/74, DG 297, de 21-12-1974 

Descrição “Executadas durante a Idade do Bronze, as gravuras foram descobertas na superfície de uma laje localizada num pinhal situado entre a 
Chã das Carvalheiras e a localidade de Lanhelas, pelo conhecido investigador Abel Viana, entre as décadas de vinte e de trinta do século 
XX.  

Com sensivelmente duzentos e cinquenta metros quadrados de superfície, a laje apresenta uma figuração esquematizada zoomórfica de 
um caprídeo, junto a um sulco com aproximadamente um metro e meio de comprimento, cortado por um fossete. Para além deste 
elemento, são ainda visíveis diversos motivos geométricos constituídos por uma figura quase rectangular, a qual encerra, por sua vez, 
uma espiral e linhas rectas e curvas. As diferenças observadas em termos de largura e de profundidade dos sulcos efectuados, a par do 
aparente agrupamento dos mesmos, parecem reforçar a teoria avançada anteriormente por A. Viana, segundo a qual teriam sido 
efectuados em épocas distintas, como parecem, aliás, indicar factores tão essenciais, como a técnica utilizada na gravação das 
figurações.  

Mais recentemente, inseriu-se este arqueossítio na tipologia genérica das gravuras rupestres do Grupo I - "Antigo" ou "Clássico" - 
característico da Idade do Bronze do Noroeste peninsular, uma ideia que parece ser reforçada pela existência, em toda esta região, de 
numerosos testemunhos deste tipo de arqueossítio.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Igreja Matriz de Caminha / Igreja de Nossa Senhora da Assunção  

Arquitectura Religiosa / Igreja 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Caminha (Matriz)  

Largo da Matriz 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

MN Monumento Nacional  

Decreto 16-06-1910, DG 136, de 23-06-1910 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “A cenográfica, imponente e sobranceira Matriz de Caminha é o resultado da "riqueza e do querer desta póvoa marítima" que, nos finais 

da Idade Média, patrocinou a construção de uma das mais importantes obras do tardo-gótico português (ALMEIDA, 1987, p.150). Quer a 
qualidade da construção, quer a extrema rapidez com que foi executada, quer, ainda, a relevância artística e económica dos acrescentos 
(enriquecimentos) posteriores, provam bem a importância deste templo no contexto da História da Arte portuguesa na viragem para a 
época moderna. 

A sua construção iniciou-se em 1488, sob orientação dos mestres biscaínhos Tomé de Tolosa e Francisco Fial. Este processo deu-se em 
perfeita actualidade com a entrada, no nosso país, de numerosos arquitectos formados em Espanha, em particular nos grandiosos 
estaleiros das Catedrais de Burgos e de Sevilha, e de que Júlio de Castilho foi o expoente máximo (PEREIRA, 1995, vol.2, pp.68-69). No 
Norte de Portugal, vamos encontrá-los a dirigir obras em Caminha, Vila do Conde, Braga, Lamego, etc., progredindo depois para o Sul. 

Ao que tudo indica, a igreja foi concluída escassos vinte e cinco anos depois, pois logo em 1511 estaria colocado o provável tecto de 
alfarge, devido ao mestre galego Fernão de Muñoz (PEREIRA, 1995, p.89) e os dois portais certamente encontravam-se em fase de 
acabamento, se não estivessem já terminados. 

Nesse quarto de século, assistimos a duas fases fundamentais: nos primeiros tempos, o risco e direcção de mestres biscaínhos; depois, à 
medida que estes foram sendo atraídos pelo Sul, vamos encontrar um português de Viana à frente das obras, Pero Galego, a quem se 
atribui a conclusão da igreja e a Capela dos Mareantes. Entre estes nomes, observa-se um lento abandono do vocabulário tardo-gótico de 
ascendência plateresca e uma progressiva abertura ao Renascimento, sobre um fundo volumétrico tradicional, aspectos que, combinados, 
colocam este templo num estádio de excepção face à generalidade da arquitectura nacional. 

Em termos estruturais, a igreja segue uma tipologia já velha conhecida e praticamente hegemónica no chamado Gótico paroquial dos 
séculos XIII a XVI: corpo de três naves escalonadas cobertas por tecto de madeira, separadas entre si por largas arcarias quebradas; 
fachada principal de perfil triangular denunciando a organização espacial interior, sendo o corpo central organizado em dois registos; e 
cabeceira tripartida, com capela-mor de duplo tramo, sendo o final poligonal. 

Apesar de a igreja pertencer ao último capítulo desta longa duração estilística, coexistem, nela, elementos arcaizantes (como o aspecto 
compacto das suas paredes e torre sineira e a escassa iluminação do interior, incluindo a apertada rosácea-óculo da fachada principal) a 
par de outros de grande novidade no panorama português. A Capela dos Mareantes (datada de 1511) é unanimemente considerada uma 
obra de charneira entre o Manuelino e o Renascimento. Foi custeada pela poderosa confraria marítima caminhense, que patrocinou uma 
obra ímpar no país, onde se testemunha já o Renascimento erudito (PEREIRA, 1995, p.88) que caracterizará um estrito número de 
realizações na primeira metade do século XVI. 

Ainda mais importante é o portal lateral Sul, "virado para a vila" e, por isso, o que servia a comunidade, uma vez que o principal dava, 
directamente, para um troço de muralha (ALMEIDA, 1987, p.150). Da autoria provável de João Nobre, é uma poderosa obra cenográfica, 
enquadrada por pilastras, recebendo "a pseudo-arquitrave um conjunto de nichos com imagens que se aproximam dos canones 
clássicos", numa composição que se contextualiza, embora de forma mais simplificada, com o portal principal do Hospital Real de 
Santiago de Compostela (PEREIRA, 1995, p.88). 

Obra de excepção, a Matriz de Caminha é um dos monumentos que melhor reflecte a confusão de conceitos actuais sobre a transição 
artística para a Modernidade, nela confluindo uma variedade imensa de influências estéticas.” 

www.ippar.pt  

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Torre do Relógio 

Arquitectura Militar / Torre 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Caminha (Matriz)  

Praça Conselheiro Silva Torres 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

MN Monumento Nacional  

Decreto 38 147, DG 4, de 05-01-1951 

Descrição “A Torre do Relógio, símbolo emblemático da malha urbana de Caminha, é parte integrante das muralhas construídas em torno da vila no 
século XIII, por ordem de D. Afonso III.  

Nesta torre de menagem foi aberta uma das portas principais de entrada no interior da muralha, sendo actualmente o único torreão 
remanescente do castelo de Caminha.  

De planta quadrada, a torre possui, no piso térreo, a porta da vila, de arco pleno, sobre a qual foi colocada uma imagem de Nossa 
Senhora da Conceição, ali mandada colocar por D. João IV, e o escudo de armas de Portugal, contemporâneo da época de construção 
das muralhas.  

Superiormente, o corpo da torre divide-se em dois andares, tendo sido rasgada, na fachada posterior, uma porta de acesso ao primeiro 
piso. O corpo é rematado por merlões e um coruchéu piramidal com sino.  

No cimo da torre, junto ao conjunto de merlões, foi colocado em 1673 o relógio que posteriormente viria a dar nome à torre.” 

www.ippar.pt  

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Chafariz da Praça Municipal / Chafariz do Terreiro 

Arquitectura Civil / Chafariz 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Caminha (Matriz)  

Praça Conselheiro Silva Torres 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

MN Monumento Nacional  

Decreto 16-06-1910, DG 136, de 23-06-1910 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição No século XV a vila de Caminha tinha uma rede urbana simples, composta por meia dúzia de arruamentos atravessados por uma artéria 

principal; o arruamento principal era cruzado ao meio por um vasto terreiro onde se efectuavam os mercados sazonais e as reuniões dos 
habitantes. Com o tempo, o terreiro assumiu a função de praça principal da vila, pelo que a edilidade se viu compelida a renovar este 
espaço, tornando-o no verdadeiro centro da urbe. Dessa forma, foram aí edificados os Paços do Concelho, o hospital da Misericórdia e o 
chafariz que abastecia a população. A construção de um fontanário há muito se tornara necessária em Caminha, uma vez que os 
moradores precisavam de se deslocar fora da vila para se abastecerem de água. Assim, em 1551 o Concelho determinou a construção de 
um chafariz, chamando o mestre vianense João Lopes o Velho para executar o projecto.  

O chafariz de Caminha obedece a um programa estrutural desenvolvido anteriormente pelo mestre em fontanários construídos no Porto e 
em Pontevedra. Recorrendo sempre a um modelo piramidal, os chafarizes de Lopes o Velho possuem um grande tanque que assenta 
numa escadaria, no centro do qual se situa um pilar que suporta as taças cimeiras. O conjunto assenta num grande pilar decorado nas 
faces, sobre o qual se sustenta uma coluna de grandes proporções, em tudo semelhante às "colunas monstruosas" referidas por Diego de 
Sagredo na obra Medidas del Romano. Sobre aquela, o mestre dispôs duas taças, separadas por uma coluna abalaustrada mais 
pequena, sendo a taça maior decorada por seis mascarões e a segunda somente por quatro, mascarões estes que servem de canal para 
a saída da água. No centro da última taça assenta o pináculo, que possui na sua base pequenas máscaras utilizadas também para a 
passagem da água. O remate da obra é feito por um pináculo que mostra esculpido entre figuras zoomórficas o escudo da localidade para 
onde foi executado o fontanário.  

No Chafariz do Terreiro de Caminha a coluna central foi esculpida com motivos lombardos, nomeadamente medalhões e fiadas de pérolas 
suspensos por "chutes" ou argolas. Os mascarões que decoram a primeira taça representam figuras de homens, alguns de longas barbas 
e chapéus de mareantes, outros de feições zoomórficas. Representam homens do mar, figuras lendárias de deuses marinhos, seres 
híbridos que parecem possuir forças sobre-humanas, ou talvez uma representação das "partidas do mundo", uma vez que algumas 
figuras parecem representar homens de diferentes raças, como é o caso de um negro, dois homens com chapelão de navegador, um 
homem coroado que lembra os indígenas sul-americanos. A coluna que suporta a segunda taça tem esculpidas figuras híbridas, 
serpentes com corpos transformados em folhagens, aproximando-se da taça para tocarem a água. O vaso seguinte tem esculpidas quatro 
gárgulas pelas quais se efectua a saída de água. O pináculo assenta numa base talhada com quatro máscaras humanas, sendo rematado 
por folhagens e um símbolo heráldico onde duas aves ladeiam o escudo da vila.  

O Chafariz de Caminha foi elaborado segundo um programa de linguagem clássica, em que o mestre João Lopes o Velho fez a junção de 
uma estrutura proporcional inspirada nas ordens arquitectónicas clássicas com um programa decorativo repleto de figuras fantásticas, 
monstruosas, híbridas, e de elementos decorativos ao romano, demonstrando uma actualização com as novas linguagens artísticas 
renascentistas (OLIVEIRA, Catarina, 2002,p. 81).” 

www.ippar.pt  

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Mamoa de Aspra / Cova da Moura 

Arqueologia / Mamoa 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Vila Praia de Âncora 
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Património classificado e em vias de classificação 
Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 67/97, DR 301, de 31-12-1997 

Descrição “Classificada em 1997 como "Imóvel de Interesse Público", a "Mamoa de Aspra" foi implantada sobre uma plataforma de terraço fluvial da 
margem esquerda do vale do Rio Âncora.  

Embora tivesse merecido a maior atenção, nos finais de oitocentos, da parte do conhecido investigador vimarenense, Francisco Martins 
de G. M. Sarmento (1833-1899), numa altura em que a temática dolménica assumia proporções verdadeiramente inauditas junto da 
comunidade científica europeia da época, parece que a memória relativa à sua situação se diluiu até que, nos anos oitenta do século 
passado, foi relocalizada no âmbito de um projecto de investigação destinado a identificar os monumentos megalíticos existentes ao longo 
da região litoral minhota (SILVA, J.L.S., p. 13).  

Erguida na bouça do Fraião, nas proximidades de outros conhecidos exemplares funerários megalíticos, como a "Anta da Barrosa" e o 
"Dólmen de Vile", o sítio é composto de mamoa - ou tumulus - com cerca de vinte metros de diâmetro e quase três e meio de altura, 
aparentemente destituída da couraça pétrea que cobriria originalmente outros exemplares da mesma tipologia, aqui substituída, ao que 
tudo indica, por uma protecção constituída por terra misturada de modo compacto com saibro.  

É bastante evidente o negativo daquilo que corresponderá a uma violação ocorrida num momento incerto no monumento, do qual não 
remanesceram quaisquer esteios que pudessem confirmar a existência primeva de câmara sepulcral de tipo dolménico, com ou sem 
corredor, razão pela qual se coloca a hipótese de estarmos em presença de um local de enterramento em "fossa". Não obstante, foi 
precisamente na zona da cratera que se recolheu o "[...] único espólio significativo [...]." (Id., Idem, p. 17) constituído por lascas de 
quartzite, seixos afeiçoados e alguns fragmentos de cerâmica lisa e com decoração campaniforme, de tipo pontilhado marítimo.” 

www.ippar.pt  

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Conjunto fortificado da Vila de Caminha / Fortaleza de Caminha 

Arquitectura Militar / Fortaleza 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Caminha (Matriz) 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 47 508, DG 20, de 24-01-1967; 251/70, DG 129, de 03-06-1970 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “A vila de Caminha é um produto da Baixa Idade Média e resulta de uma intervenção directa do rei D. Afonso III. A sua fundação 

testemunha a importância da linha de fronteira no Noroeste do reino, nesse século XIII, e a forma como o monarca interveio directamente 
na criação de um conjunto de póvoas urbanas ribeirinhas que, em conjunto, dotaram o limite setentrional do Entre-Douro-e-Minho de uma 
inovadora organização dos homens e dos espaços. 

As origens da povoação são ainda debatidas. Ao que tudo indica, um primeiro reduto populacional instalou-se a nascente da actual vila, 
no Alto do Coto da Pena, onde ainda se registam vestígios de um rudimentar castelo, em torno do qual se organizou a secção final do rio 
Minho, entre os séculos X e XII (ALMEIDA, 1987, p.148). A partir desta data, com a progressiva protecção das zonas costeiras e o 
desenvolvimento das actividades marítimas e comerciais, as populações aproximaram-se da foz do grande rio do Norte, numa zona mais 
baixa, fértil e de melhor acesso ao mar. 

No século XIII, a póvoa piscatória de Caminha apresentaria já uma densidade populacional considerável, mas, paradoxalmente, os 
homens que lhe deram primeira identidade acabariam por ser relegados para um "guetto" nos arrabaldes das muralhas (ALMEIDA, 1987, 
p.148). Esta circunstância encontra explicação no facto de, por intermédio de D. Afonso III, se ter criado uma póvoa de raiz, racional do 
ponto de vista militar e urbanístico. Em Caminha, "as ruas precederam as casas" (BARROCA, 2002, p.139), expressão que define, com 
exactidão, a amplitude do projecto então materializado. 

De perímetro ovalado, comum na arquitectura militar gótica nacional, a fortaleza era cortada por três portas, todas protegidas "por torre 
sobreposta" (ALMEIDA, 1987, p.149). A nascente e a poente, as portas do Sol e do Mar comunicavam com as zonas ribeirinhas, os 
estaleiros, os espaços de trabalho da população, o cais e o porto. A Sul, a Porta de Viana instituía-se como a principal entrada da nova 
vila, ligando a rua do Meio (ou Direita) ao exterior do conjunto. Como elemento primordial de toda a obra, era protegida por uma grandiosa 
torre, de planta quadrangular, denominada Torre do Relógio a partir do século XVII, mas, na origem, a verdadeira torre de menagem da 
fortificação. A sua imponente silhueta era visível a uma considerável distância e pela porta que ela protegia passavam todos quantos 
entravam e saíam da vila. Por estes factos, não espanta que nela tivessem sido colocados os símbolos da autoridade régia e da devoção 
popular (um escudo com as armas nacionais e uma imagem de Nossa Senhora da Conceição), elementos posteriores à iniciativa de D. 
Afonso III mas que, com certeza, vieram substituir anteriores esculturas. 

A malha urbana do conjunto intra-muralhas confirma o racionalismo da construção. Ao contrário dos velhos núcleos históricos de ruas 
sinuosas, Caminha caracteriza-se por uma "tendência ortogonal" dos seus eixos viários, mais de acordo com "os modelos das póvoas 
militarizadas de então" e permitindo uma "mais regular implantação das casas" (ALMEIDA, 1987, p.149). A Rua Direita seccionava o 
espaço urbano em duas partes praticamente idênticas, ligando a Porta de Viana às traseiras da Igreja Matriz, e organizando os principais 
espaços de comércio e de administração. 

Ao longo dos séculos seguintes, a fortaleza de Caminha foi objecto de sucessivos melhoramentos, como os que D. João I patrocinou na 
vertente Sul, dotando-a de uma segunda linha de muralhas. A principal campanha de obras, todavia, teve lugar no século XVII, no 
contexto das guerras da Restauração empreendidas por D. João IV. Nessa altura, e pela posição fronteiriça que detinha, Caminha 
recebeu uma série de baluartes e torreões, no extremo ocidental (onde anteriormente se situava o palácio do Marquês de Vila Real - que 
não seguiu a causa nacionalista -, obra devida ao arquitecto Miguel de l'École), e a Sul (integrando as anteriores obras de D. João I).” 

www.ippar.pt  

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Igreja de Santa Clara 

Arquitectura Religiosa / Igreja 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Caminha (Matriz) 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura) 

Descrição “Pertencente ao antigo Convento de Santa Clara, esta igreja foi edificada na segunda metade do século XVI, no local onde havia existido 
uma pequena ermida. De planta rectangular, constituída por três naves, apresenta a fachada principal no pano lateral do edifício, em 
conformidade com as normas estruturais dos cenóbios femininos.  

Embora elegantes, inspiradas na tratadística renascentista, as linhas do edifício destacam-se pela sobriedade dos volumes, reforçada pela 
ausência de programa decorativo exterior. O portal de volta perfeita insere-se num alfiz delineado apenas por frisos.  

O interior contrasta com a austeridade exterior, uma vez que ao longo dos séculos XVII e XVIII foi sendo enriquecido com altares de talha 
barroca dourada e conjuntos de azulejos figurativos.” 

www.ippar.pt  

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Forte do Cão (Gelfa) 

Arquitectura Militar / Forte 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Âncora 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 47 508, DG 20, de 24-01-1967; 95/78, DG 210, de 12-09-1978 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “Edificado durante o período da Guerra da Restauração, o Forte do Cão tinha como objectivo reforçar a defesa da costa portuguesa 

perante a ameaça da armada espanhola, nomeadamente a zona fronteiriça do Minho. A tipologia estrutural desta fortaleza apresenta 
evidentes semelhanças com as fortificações implantadas entre Vila Praia de Âncora e Esposende, cuja planimetria das mesmas constituiu 
na época um avanço no sistema de defesa e vigia.  

Possivelmente estas fortalezas foram delineadas pelo mesmo engenheiro, como integrantes de um plano construtivo de novas 
fortificações que iriam reforçar a linha de fogo das fortalezas já existentes. Na região limítrofe de Viana da Foz do Lima, existem duas 
fortalezas, a de Areosa e de Montedor, que têm a mesma concepção geral que o Forte do Cão.  

A estrutura do forte, embora de pequenas dimensões, permite que seja classificado como uma verdadeira fortaleza. De planta estrelada, 
possui quatro baluartes, dois menores unidos por face curva, voltados ao mar, e dois de maiores dimensões junto ao frontespício. O 
alçado do forte apresenta uma estrutura muito simples e austera, havendo vestígios da existência de um balcão entre o baluarte esquerdo 
e a face curva da fachada posterior.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Forte da Lagarteira / Forte de Âncora 

Arquitectura Militar / Forte 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Âncora 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 47 508, DG 20, de 24-01-1967; 47 508, DG 59, de 10-03-1967 

Descrição  “O Forte da Lagarteira, em Vila Praia de Âncora, foi uma das fortalezas edificadas durante o período da Restauração, para protecção da 
linha costeira portuguesa face aos ataques da armada espanhola. A sua estrutura obedece ao modelo estabelecido na época para a 
edificação das fortalezas implantadas no Alto Minho, cuja planimetria constituiu um avanço no sistema de defesa e vigia.  

A fortaleza apresenta planta estrelada, formada por quatro baluartes laterais e bateria de três faces na fachada posterior, voltada ao rio. 
Os panos murários do forte possuem em toda a sua extensão uma moldura curva encimada por parapeito, interrompida nos cunhais por 
guaritas facetadas. O balcão, fechado e com bueiros, assenta sobre três modilhões. Na fachada da fortaleza foi edificado portal de arco 
pleno com aduelas definidas, encimada por escudo com as armas de Portugal coroadas e ladeadas por volutas.  

A praça de armas, no interior, é enquadrada por três edifícios e duas rampas de acesso ao adarve e eirado. Os aquartelamentos, de 
secção rectangular, possuem cobertura abobadada.  

O Forte da Lagarteira concilia a sua concepção planimétrica e defensiva, de cariz seiscentista, com a persistência de algumas formas de 
raiz medieval, como o balcão fechado.” 

www.ippar.pt  
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Património classificado e em vias de classificação 
Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Torre de Lanhelas / Casa da Torre / Paço de Lanhelas 

Arquitectura Civil / Solar 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Lanhelas  

Junto à E.N. 13 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 45/93, DR 280, de 30-11-1993 

Descrição “O senhorio de Lanhelas foi constituído por Gil Vasques Bacelar no final do século XV, quando herdou as terras correspondentes ao 
senhorio e aí edificou uma casa. Em 1531 o seu filho Afonso Vaz Bacelar construiu junto à casa uma torre - actualmente a torre mais alta 
da casa - de inspiração militar, num modelo muito utilizado na arquitectura solarenga de Entre Douro e Minho no século XVI. Depois da 
sua morte, o senhorio foi herdado pela filha D. Margarida de Barros Bacelar, casada com Rui de Sá Sottomayor.  

Este foi o grande reformador da Casa da Torre, mandando edificar a segunda torre da casa, sobre o braço do rio, em 1573. Amigo 
pessoal de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, Rui de Sá Sottomayor hospedava o Arcebispo de Braga em Lanhelas, que segundo a 
tradição terá plantado um laranjal no espaço da quinta, junto ao rio.  

Em 1831 Camilo de Sá Sotomayor mandou edificar uma terceira torre, que foi ligada à torre original através de uma ala. As obras 
executadas no século XIX encurtaram o comprimento da fachada principal da casa, embora houvesse um cuidado de não alterar a 
tipologia e a simetria da mesma, sendo também nesta época plantados os jardins de buxo. No entanto, a construção dos caminhos de 
ferro na zona cortaram o espaço da quinta, perto da casa, separando-a da área da capela.  

A Torre de Lanhelas distingue-se pelo modelo edificativo, em que o corpo residencial era originalmente delimitado por dois torreões, 
comungando a planimetria e os elementos decorativos de gosto clássico das casas renascentistas com elementos inspirados na 
arquitectura militar medieval, símbolos de nobreza e poder. Subsistem também as janelas de ângulo e gárgulas de canhão, executadas 
quando da edificação do solar, no edifício da primeira torre.  

O conjunto edificativo da casa é assim constituído por três torres, de diferentes dimensões, que se ligam entre si. Os espaços de ligação 
entre os torreões foram aproveitados como espaços de habitação.  

Perto do portão principal da quinta foi edificada cerca de 1550 a capela particular da casa, dedicada a Santo António, e vinculada por Frei 
António de Sá, abade comendatário do Mosteiro de Tibães e familiar dos proprietários da casa.” 

www.ippar.pt 
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Património classificado e em vias de classificação 
Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Casa dos Pitas 

Arquitectura Civil / Palácio 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Caminha (Matriz) 

Rua da Corredoura 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 129/77, DR 226, de 29-09-1977 

Descrição “Implantada numa das principais ruas de Caminha, exterior à cerca medieval, a Casa dos Pitas foi edificada entre 1649 e 1652, em 
propriedades pertencentes ao morgado dos Pittas. Instituído em 1637 por Brás Pitta Ortigueira e Gregório Pitta Calheiros, este morgado 
compreendia algumas casas situadas à entrada da antiga Rua da Corredoura, que pertenciam aos instituidores e que foram demolidas 
para a construção do palacete. A actual casa da família foi edificada por Sebastião Pitta Soares, filho do instituidor Brás Pitta Ortigueira, 
apresentando um curioso modelo neo-manuelino nada comum na época, que viria a ser utilizado alguns anos mais tarde pelo engenheiro 
Manuel Pinto Vila Lobos na Casa da Carreira em Viana do Castelo. A capela da casa foi edificada no século XVIII, e durante o século XIX 
a Casa dos Pitas foi-se degradando, até que em 1885 o interior da casa foi restaurado numa obra patrocinada por João Moreira Pita e 
Castro, que encomendou os estuques que decoram actualmente as salas da casa.  

A Casa dos Pitas é um palácio urbano, obedecendo a uma tipologia comum no século XVII, cuja planta rectangular se desenvolve 
horizontalmente, marcada pela abertura de portas e janelas a espaços regulares. Dividida em dois registos, a fachada foi decorada de 
forma muito peculiar para a época, uma vez que as portas e janelas, de modelo seiscentista, foram decoradas nas suas molduras por 
arcos conopiais e cordames, num revivalismo da arquitectura manuelina. O conjunto da fachada é rematado por merlões chanfrados 
assentes sobre cornija decorada com gárgulas de meia-cana.  

A fachada posterior é muito diferenciada desta. Dividida em três registos, os dois primeiros possuem loggias avançadas. O primeiro possui 
portas de serviço e escadaria de acesso ao segundo piso; neste foram rasgadas portadas de moldura recta e ao centro portal de moldura 
em arco perfeito, de maiores dimensões. O piso superior, correspondente ao andar nobre, é marcado por janelas de moldura rectangular, 
simples e duplas, dispostas alternadamente. À direita, do lado oeste do edifício, foi edificado um mirante de planta quadrada dividido em 
quatro pisos, de tipologia semelhante às torres de menagem medievais. Também nessa zona da casa foi edificada a capela, com retábulo 
de talha e imagem de Nossa Senhora das Dores.  

Junto à zona posterior foi feito pátio lajeado com dois fontanários, um constituído por tanque polilobado com fonte em formato de pináculo, 
outro constituído por tanque rectangular com duas bicas. Este pátio foi edificado em 1652, depois de o proprietário ter recebido 
autorização para conduzir água desde o chafariz do Desterro, edificado na praça central da vila, até ao interior da casa.  

A Casa dos Pitas destaca-se pela singularidade do seu modelo, que retomou e adaptou, numa estrutura seiscentista solarenga, os 
elementos decorativos da arquitectura manuelina, cerca de cento e cinquenta anos antes do grande surto construtivo revivalista do século 
XIX.” 

www.ippar.pt 
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Património classificado e em vias de classificação 
Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Casa, jardim e quintal em Vila Praia de Âncora 

Arquitectura Civil / Conjunto Urbano 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Vila Praia de Âncora  

Avenida 5 de Outubro, 76; 78; 80 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Encerrado  

Decreto Despacho de abertura de 15 de Maio de 1995 

Descrição “Vila piscatória, situada entre o Atlântico e o rio que lhe deu nome, Vila Praia de Âncora teve um grande período de desenvolvimento no 
século XIX, com a construção dos caminhos de ferro, tornando-se a partir de meados da centúria uma "apreciada estância balnear" 
(ALMEIDA, 1987, p. 152).  

Foi precisamente nesta época, mais concretamente na década de 80 de Oitocentos, que se mandou edificar o palacete da Rua 5 de 
Outubro, um edifício de gosto ecléctico, com planta em L, circundado por jardim e muro com gradeamento.  

O corpo principal corresponde às áreas habitacionais, enquanto o corpo lateral, mais pequeno, que primitivamente correspondia à zona 
das cocheiras, alberga desde cerca de 1960 as cozinhas e anexos.  

As fachadas da casa são revestidas a azulejos, possivelmente provenientes da Fábrica das Devesas, de Vila Nova de Gaia, uma das mais 
operosas fábricas de cerâmica da época. O conjunto é coroado por uma balaustrada.  

Dividida em dois pisos, a fachada principal, que abre para a Rua 5 de Outubro, possui no registo térreo o portal de entrada, e no superior 
várias janelas de sacada com guarda de ferro. Nas restantes fachadas, foram abertas diversas janelas com molduras de gosto revivalista, 
em arco quebrado, canopial e polilobado.  

A casa é ainda conhecida por albergar, no seu jardim, uma árvore classificada de interesse público no ano de 1995, uma araucária de 
Norfolk plantada em 1886, por ser considerada um dos mais altos exemplares desta espécie em Portugal.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Centro Histórico de Caminha 

Arquitectura Mista / Centro Histórico 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Caminha (Matriz) 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura)  

Despacho de abertura de 3 de Novembro de 1999 

Descrição “Caminha, vila fronteiriça situada entre os rios Minho e Coura, era no início do século XIII um importante porto ligado à construção naval e 
à navegação de cabotagem. Devido à sua proximidade geográfica do reino da Galiza, o burgo estava protegido em toda a sua extensão 
por uma muralha oval; a vila não tinha mais que duas filas de quarteirões atravessados por uma artéria principal que ligava a porta de 
entrada com o terreiro que se situava na zona oposta. Com o desenvolvimento de Viana da Foz do Lima durante o reinado de D. Afonso 
III, o porto de Caminha perdeu a sua importância mas as actividades marítimas mantiveram-se. Já no reinado de D. Dinis, as muralhas 
defensivas foram ampliadas, procedendo-se também à construção de duas torres. Em 1284 Caminha recebeu o seu primeiro foral, que a 
designava como vila realenga, conservando-se na posse da Coroa até ao ano de 1371. A partir desta data Caminha tornou-se cabeça de 
condado, conhecendo vários senhores, e em 1464 integrou os senhorios da Casa de Vila Real.  

Em 1512 D. Manuel concedeu novo foral à vila e ao longo de todo o século XVI Caminha desempenhou um importante papel nas rotas do 
comércio atlântico que gerou a circulação de capitais e deu à população algum poder económico, permitindo-lhe tornar a vila de Caminha, 
por alguns anos, num centro artístico que teve nos Menezes, os Marqueses de Vila Real, as suas figuras centrais.  

Nesta época a vila desenvolveu-se, o número de habitantes aumentou e novos espaços urbanos foram delineados. Se num dos extremos 
da vila a construção da igreja matriz tomou conta dos arrabaldes medievais, chamando a estes novas habitações, o centro da urbe 
necessitava de uma renovação ao nível dos mecanismos de assistência à população. Era aqui que se tornava primordial a intervenção do 
governo concelhio local.  

Caminha tinha uma rede urbana simples, composta por meia dúzia de arruamentos atravessados por uma artéria principal. Por sua vez, o 
arruamento principal era cruzado ao meio por um vasto terreiro onde se efectuavam os mercados sazonais e as reuniões dos habitantes. 
Com o tempo, o terreiro assumiu a função de praça principal da vila, pelo que a edilidade se viu compelida a renovar este espaço, 
tornando-o no verdadeiro centro da urbe. Dessa forma, foram aí edificados o hospital e a igreja da Misericórdia, fundados em 1559, e o 
chafariz que abastecia a população, construído e 1551 pelo mestre João Lopes o Velho.  

Nesta época, a burguesia local, ligada ao comércio marítimo, instalou-se na principal via da vila, designada por Rua do Meio Direita ou 
dos Mercadores, num conjunto de casas de estrutura medieval, divididas em dois andares, cujas fachadas foram decoradas (ou 
redecoradas) nos primórdios do século XVI, formando assim um núcleo habitacional que foi transformado na sua estrutura exterior de 
acordo com o gosto ao romano. Todos os edifícios obedecem ao mesmo padrão estrutural - uma casa de dois andares, o primeiro 
ocupado por uma loja, certamente utilizada na época para o armazenamento de mercadorias e venda de produtos, e o segundo reservado 
à área habitacional, sendo decorados com motivos esculpidos na pedra de vergas e molduras das portas e janelas, variando o programa 
decorativo de edifício para edifício.  

As edificações posteriores, como a Casa dos Pitas, a reforma das muralhas durante a Guerra de Restauração, ou o edifício dos Paços do 
Concelho, foram executadas tendo em conta a grelha urbana existente, pelo que a vila de Caminha mantém quase intacta a fisionomia 
tardo-medieval do seu urbanismo.” 

www.ippar.pt 
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Património classificado e em vias de classificação 
Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Laje das Carvalheiras/Castanheiras 

Arqueologia / Arte rupestre 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Caminha / Caminha (Matriz) 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura)  

Despacho de abertura de 27/10/2004 

Descrição "A Lage das Carvalheiras/ Castanheiras é " uma superfície granítica pouco alteada relativamente ao nível do solo, insculturada com vários 
motivos geométricos e zoomórficos, constituindo estes, segundo Costas Goberna, um conjunto de nove exemplares, aparentemente 
equídeos e cervídeos... Juntamente com a Lage das Fogaças (classificada como Monumento nacional), constituem as rochas com maior 
número de exemplares zoomórficos do ciclo de arte rupestre galaico-português detectadas em território nacional, bem reconhecíveis pela 
sua particular técnica de execução e desdobramento tipológico" texto retirado da inf. n.º 22/CNART/04 de António Martinho Baptista, 
Centro Nacional de Arte Rupestre” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Forte ou Castelo de Santiago da Barra 

Arquitectura Militar / Forte 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Viana do Castelo (Monserrate) 

Campo do Castelo 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público 

Decreto 47 508, DG 20, de 24-01-1967; ZEP DG (II Série), n.º 149, de 27-06-1973 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “Viana da Foz do Lima era em meados do século XV um dos grandes portos marítimos portugueses, mantendo contactos comerciais com 

Galiza, Flandres e França. Quando ao longo de toda a centúria de Quinhentos a vila conheceu um período de crescimento económico, 
aumentando a sua população e alargando o perímetro urbano, a capacidade defensiva das muralhas medievais tornou-se insuficiente, 
sobretudo no que respeitava à barra do rio Lima. Assim, D. Manuel mandou construir, cerca de 1502, uma pequena fortaleza abaluartada 
no campo de Santa Catarina, situado no extremo oeste da vila, que passaria a ser designada como Torre da Roqueta. Esta fortaleza 
levanta inúmeras questões quanto à sua construção, uma vez que a Roqueta terá possuído um baluarte prolongado para o rio, destruída 
em campanhas de obras posteriores (MOREIRA, Rafael, 1991). Desta forma, a torre teria a mesma tipologia da fortaleza construída em 
Belém por ordem de D. Manuel, e ao confirmar-se a construção da Roqueta vianense antes de 1515, este exemplar reveste-se da maior 
importância na história da arquitectura militar portuguesa, uma vez que terá sido um protótipo para a edificação da torre lisboeta. 

Em 1568, já depois de D. Sebastião ter outorgado a Viana o título de notável, a Câmara de Viana decidiu construir na entrada marítima da 
vila um forte que proporcionasse uma melhor defesa da barra do Lima. Entre 1568 e 1572 é construído junto à Torre da Roqueta um 
pequeno forte de planta rectangular que aproveitava a fortaleza manuelina como cunhal sudoeste da sua muralha. Durante o reinado de 
Filipe I o forte de Viana foi completamente remodelado e ampliado; em 1589, por ordem do monarca, iniciaram-se as obras de construção 
da fortaleza de Santiago, segundo renovadas técnicas de arquitectura militar, prolongando-se a sua construção até 1596. O forte voltaria a 
receber obras de remodelação entre 1652 e 1654, a mando de D. Diogo de Lima, governador de armas de Entre Douro e Minho, e em 
1700 foi cavado um fosso à volta dos panos da muralha virados a terra. Actualmente o Forte de Santiago da Barra é sede da Região de 
Turismo do Alto Minho. 

Traçado por Filippo Terzi, o Forte de Santiago é uma edificação de planta poligonal constituída por muralhas de perfil trapezoidal, 
reforçadas por baluartes triangulares nos vértices voltados a terra, havendo com guaritas de planta circular nos cunhais. A entrada na 
fortaleza é feita por ponte larga sobre o fosso que a circunda, conduzindo a um portal de arco de volta perfeita ladeado por pilastras, 
encimado pelo brasão de D. João de Sousa, governador do forte em 1700, e rematado na cornija pelo escudo de Portugal. No interior do 
forte, ao qual se tem acesso por um corredor abobadado, pode ver-se ao fundo o edifício principal, de planta rectangular de três registos 
com alçado ritmado por três portais, sendo o principal enquadrado por arco de volta perfeita rematado com cartela e ladeado por colunas 
encimadas por balaústres em meio relevo, rematado pelo escudo real. Os portais laterais são de moldura em arco de volta perfeita sem 
decoração. Ao longo de toda a fachada foram abertas janelas em ambos os registos. O edifício possui ainda janelas de mansarda. A norte 
situa-se a Capela da Santiago, de planta longitudinal, com capela-mor rectangular e frontispício terminado em empena, com sineira à 
direita. Fronteiro a esta situa-se o paiol, edifício de planta quadrangular de um registo, com portal de volta perfeita encimado pelo escudo 
de Portugal e rematado em empena triangular. Integrada na zona sudoeste da fortaleza, situada num terraço que se forma no segundo 
registo, ergue-se a Torre da Roqueta, com entrada pelo adarve, através de rampa. Flanqueada exteriormente com quatro pequenas torres 
e rodeada por um pequeno fosso, a Roqueta possui corpo rectangular com dois registos, um terraço com adarves e as armas do rei D. 
Manuel esculpidas na fachada.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Fortim da Areosa 

Arquitectura Militar / Forte 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Areosa 

Lugar do Rego de Fontes 
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Património classificado e em vias de classificação 
Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público 

Decreto 251/70, DG 129, de 03-06-1970 

Descrição “Edificado durante o período das Guerras de Restauração, o Fortim da Areosa tinha como objectivo reforçar a defesa da costa atlântica do 
Minho, muito exposta aos ataques da Armada espanhola, tal como muitas fortalezas construídas na zona costeira entre Vila Praia de 
Âncora e Esposende na mesma época. Foi implantado a norte do Forte de Santiago da Barra, em Viana do Castelo, para reforçar o 
cruzamento de fogo com esta fortaleza, disposta na foz do Lima, e também com o Forte de Montedor.  

De pequenas dimensões e alçados simples, o Fortim da Areosa apresenta planta estrelada de gosto maneirista, formada por quatro 
baluartes laterais. A tipologia estrutural desta fortaleza apresenta evidentes semelhanças com os fortes de Montedor e do Cão, cuja 
planimetria constituiu na época um avanço no sistema de defesa e vigia.  

Segundo Fernandez Nuñez, este conjunto de fortalezas minhotas foi possivelmente delineado pelo mesmo engenheiro, sendo evidente o 
seu objectivo de reforçar a linha de fogo das fortalezas já existentes.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Monte do Castelo do Neiva ou Castro de Moldes 

Arqueologia / Povoado Fortificado 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Castelo do Neiva 

Monte da Guilheta 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Imóvel de Interesse Público 

Decreto 251/70, DG 129, de 03-06-1970 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “Erguido na Idade do Ferro, o "Castro de Moldes", também conhecido por "Monte do Castelo de Neiva", situa-se na margem direita do Rio 

que lhe deu nome (Neiva), e de onde se desfruta de uma excelente visibilidade sobre a extensa planície que se espraia em seu redor, 
bem como sobre a própria foz.  

As escavações arqueológicas realizadas no sítio durante a primeira metade dos anos oitenta do século passado permitiram colocar a 
descoberto um povoado de consideráveis dimensões dotado de um assinalável sistema defensivo constituído por cinco linhas de muralha 
reforçado por torreões localizados na vertente Sul, acompanhando, quase sempre, a geografia do terreno.  

Quanto à área definida pela muralhada interior, ela alberga uma notável densidade de estruturas de carácter doméstico de planta 
predominantemente circular (em cuja edificação se utilizou o próprio afloramento rochoso), algumas das quais com vestíbulo e apartadas 
por ruas lajeadas em granito. De entre estes elementos, destaca-se uma habitação pelo facto de possuir uma espécie de assento corrido 
coberto por placas rectangulares de ardósia.  

As investigações evidenciaram de igual modo a reutilização do espaço em épocas posteriores, designadamente durante o período de 
ocupação romana do actual território português, certamente pela sua inegável posição estratégica. Apontam, aliás, nesse sentido, alguns 
materiais exumados durante as diferentes campanhas, como artefactos de bronze (entre os quais uma fíbula), a par de um abundante 
número de fragmentos de cerâmica comum e de importação, a atestar, não apenas o carácter relativamente permanente das gentes que 
ocuparam o povoado neste período, como, sobretudo, a sua inserção numa complexa rede de relações comerciais, bem evidente na 
presença de inúmeros exemplares de diversos tipos de ânforas e respectivas tampas. 

A sua relevância táctica foi reforçada já em plena Idade Média, e em concreto, no início do século XII, do qual remonta a primeira 
referência de que há conhecimento até à data sobre a existência, no local, de um castelo, pouco antes de D. Afonso Henriques (1109-
1185) ser cercado em Guimarães. Foi, a partir de então, palco de vários episódios relacionados com a consolidação do Reino de Portugal, 
em pleno processo de Reconquista, até que, em finais do século XIV, o castelo acabou por perder a sua anterior importância política na 
sequência da transferência da sede de julgado de Neiva, executada no âmbito de uma ampla reorganização administrativa do território. 
Foi, então, abandonado, entrando num lento processo de degradação, embora ainda sejam visíveis os sulcos onde assentavam os muros 
da torre e subsista a romaria à capela de N. Sra. das Oliveiras, construída num dos caminhos conducentes ao interior do povoado.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Ruínas da cidade velha de Santa Luzia 

Arqueologia / Citânia 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Areosa 

Monte de Santa Luzia 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

MN Monumento Nacional 

Decreto 11 454, DG 35, de 19-02-1926 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “A Citânia de Santa Luzia é um notável exemplar dos povoados fortificados existentes no Noroeste Peninsular, tanto pela sua dimensão, 

como pelo planeamento urbanístico, tipologia construtiva e carácter defensivo. Situado na coroa do Monte de Santa Luzia, num local 
geograficamente estratégico, de onde se domina toda a área envolvente, desde o estuário e foz do Rio Lima até à zona costeira atlântica, 
este povoado castrejo de tipo proto-urbano evidencia uma ocupação contínua entre os períodos da Idade do Ferro e Romanização.  

De igual modo conhecidas pela designação geral de "Cidade Velha de Santa Luzia", o registo da existência destas ruínas reporta-se, pelo 
menos, ao século XVII. Foi, contudo, em 1876 que se realizaram as primeiras escavações na sua área por iniciativa de J. Possidónio N. 
da Silva (1806-1896), presidente da Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portuguezes, embora a maior parte das 
estruturas actualmente visíveis se deva à intervenção do investigador bracarense Albano Belino (1863-1906), realizada em 1902. Não 
obstante tais iniciativas, encontra-se a descoberto unicamente um terço da área total abrangida originalmente pela Citânia, cuja parcela 
significativa se perdeu na sequência da edificação do Hotel de Santa Luzia e respectivas vias de acesso.  

Quanto à caracterização do povoado, deverá ser realçado o facto de as suas estruturas habitacionais encontrarem-se predominantemente 
organizadas em quarteirões separados por muros e áreas de circulação bastante demarcados, alguns dos quais lajeados. Regra geral, as 
habitações apresentam planta circular, elíptica ou, embora menos frequente, rectangular, com ou sem vestíbulo. As entradas destas casas 
encontram-se maioritariamente orientadas no sentido Sudoeste-Sudeste, coincidindo com a pendente geral do terreno onde se encontra 
implantado o povoado, por forma a abrigar as habitações das águas pluviais e dos ventos de nortada. No que se refere ao aspecto interior 
das casas, e para além da incontornável lareira, constata-se que o piso é, normalmente, constituído pelo próprio solo natural, 
aproveitando-se, por vezes, as rochas existentes na cumeeira. Menos frequente, será a construção de um piso interior composto de terra 
argilosa batida ou saibro.  

À semelhança de outros povoados atribuídos à Idade do Ferro do Norte de Portugal (como nos casos da Citânia de Briteiros e da Cividade 
de Âncora), também o de Santa Luzia apresenta uma preocupação vincadamente defensiva. Daí, a presença de três linhas de muralhas 
servidas por um caminho de ronda e reforçadas por fortes torreões de dois fossos, a cujo topo se acedia através de uma escadaria, ainda 
visível na face interna do muralhado. Todavia, a eleição deste local para uma tão duradoura ocupação não poderá explicar-se unicamente 
pela sua privilegiada situação estratégica, que os seus sucessivos habitantes souberam perfeitamente adaptar às suas necessidades 
quotidianas, nomeadamente ao aproveitarem as próprias características físicas do terreno para soluções arquitectónicas mais pontuais e 
peculiares. Com efeito, a explicação deverá ser, obrigatoriamente, complementada por um conjunto de condições de ordem cinegética. 
Assim, esta constituía, sem dúvida, uma zona particularmente favorável à prática de actividades agro-pecuárias e de recolecção, bem 
como ao aproveitamento dos diversos recursos fluviais e marítimos que se encontravam largamente ao dispor da sua população, 
redundando no surgimento de actividades quotidianas e hábitos alimentares muito específicos, que ficaram registados, por exemplo, nos 
textos de Estrabão. Actividades estas que, no conjunto, implicavam, necessariamente, a projecção e fabrico de uma considerável tipologia 
de utensílios de trabalho, surgindo paralelamente outras, directa e indirectamente correlacionadas, como seriam os casos da cerâmica, da 
metalurgia e da tecelagem.” 

www.ippar.pt 
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Património classificado e em vias de classificação 
Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Paços Municipais de Viana do Castelo 

Arquitectura Civil / Paço 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior 

Praça da República 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

MN Monumento Nacional 

Decreto 16-06-1910, DG 136, de 23-06-1910; ZEP DG (II Série), n.º 149, de 27-06-1973 

Descrição “O primitivo edifício dos Paços do Concelho de Viana da Foz do Lima ficava situado na praça velha, espaço fronteiro ao local onde foi 
posteriormente construída a igreja matriz. Com a expansão do perímetro urbano da vila a partir de meados do século XV houve 
necessidade de criar um novo centro para a vida política e comercial da vila, mais adequado ao ambiente de prosperidade que então se 
vivia. Progressivamente, o centro da urbe transferiu-se para o Campo do Forno, situado a oeste da matriz. Assim, na primeira década do 
século XVI, era edificado o novo edifício dos Paços do Concelho, por ordem de D. Manuel. 

De planta rectangular simples, o edifício dos Paços do Concelho de Viana possui alçados de dois pisos, rematados com merlões. A 
fachada é rasgada no primeiro registo por três arcos quebrados, sendo o central menor, e no segundo por janelas de sacada de moldura 
estriada, com balaustrada de ferro, assentes em modilhões. Sobre as janelas podemos ver três símbolos heráldicos, à esquerda a 
caravela, do escudo de Viana, ao centro o escudo de Portugal com elmo como timbre, dentro de uma moldura encimada pela Cruz de 
Cristo, e à direita a esfera armilar. As fachadas laterais apresentam o mesmo esquema, com arco quebrado no primeiro registo, encimado 
por janela de sacada com balaustrada de ferro. Nas arcadas do edifício era realizado o mercado do pão e da farinha, sendo o espaço 
empedrado e dotado de acentos e bancas em 1526 para servir os vendedores, enquanto no segundo piso funcionava a sala das sessões 
camarárias, que servia também de tribunal (MOREIRA, Manuel, 1986, p. 101). A fachada posterior apresenta uma porta de moldura recta 
no segundo registo, à qual se tem acesso por escadaria de pedra. Frente à entrada posterior foi colocado um pórtico mandado edificar em 
1687 pelo regedor Manuel Mexia Galvão, que dava acesso à antiga cadeia, cujo edifício foi construído nas traseiras da Câmara cerca de 
1510. 

A tipologia do edifício apresenta muitas semelhanças com outras construções camarárias feitas na mesma época, nomeadamente na 
Alemanha, destacando-se pela ausência da torre sineira que decora muitos paços do concelho, como acontece no Norte de Itália e nos 
Países Baixos.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Igreja de Santa Cruz (São Domingos) 

Arquitectura Religiosa / Igreja 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Viana do Castelo (Monserrate) 

Largo de São Domingos 
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Património classificado e em vias de classificação 
Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

MN Monumento Nacional 

Decreto 16-06-1910, DG 136, de 23-06-1910; ZEP DG (II Série), n.º 149, de 27-06-1973 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “Em 1560, ao visitar Viana, o arcebispo de Braga D. Frei Bartolomeu dos Mártires decidiu fundar na vila da foz do Lima um convento que 

albergasse uma comunidade dominicana. Em Novembro desse ano Frei Henrique de Távora, representante do arcebispo, dirigiu à 
Câmara de Viana o pedido de fundação do convento na zona da Rua de São Sebastião. No ano seguinte a regente D. Catarina emitiu o 
alvará régio permitindo a fundação, pelo que os frades dominicanos iniciaram a compra dos terrenos onde iria ficar sedeado o complexo 
conventual. No ano de 1562 foi nomeado pelo Arcebispo o primeiro vigário do convento, Frei Jerónimo Borges, que embargou a obra já 
feita entretanto mudando a localização do templo para a zona de Altamira, onde se iniciaram os dormitórios em 1562. Em 1566, com o 
Arcebispo já regressado do Concílio de Trento e definitivamente instalado em Viana, procedeu-se à cerimónia de lançamento da primeira 
pedra da igreja, sagrada então pelo seu fundador como convento de Santa Cruz (SOUSA, 1984,p.395). Em Agosto de 1571 celebrava-se, 
no dia de São Domingos, a primeira missa no templo dominicano.Até 1576 seria edificada a fachada do templo, e somente nessa ano o 
Convento de Santa Cruz ficaria finalmente concluído.  

Da autoria do mestre João Lopes o Moço, e elaborado segundo os rigorosos planos e indicações de D. Frei Bartolomeu dos Mártires 
(OLIVEIRA, 2002, pp. 112-113), a igreja do Convento de São Domingos apresenta uma fachada retabular dividida em três registos. O 
primeiro registo é decorado por um conjunto de colunas coríntias de fuste estriado, assentes sobre pedestais decorados com motivos 
rústicos de "pontas de diamante". Cada uma das colunas é acompanhada a todo o comprimento por uma pilastra embutida no pano 
murário. Cada uma das colunas possui um "micro- entablamento", onde os frisos são esculpidos com diversas figuras humanas, à direita 
figuras de profetas, à esquerda homens vestidos com trajes da época e um frade. O friso que encima o portal é decorado por motivos roll 
werk. Entre cada par de colunas, à direita e esquerda respectivamente, os santos Pedro e Paulo ladeiam o portal, cuja arquivolta é 
decorada por dois medalhões com as figuras de Isaías à direita, e de outro profeta à esquerda, possivelmente Moisés ou Abraão. Um friso 
separa o primeiro registo do seguinte. O segundo registo encontra-se dividido por três nichos com as imagens de São Domingos, a 
Virgem e o Menino e São Tomás. Ladeando cada uma das imagens foram esculpidas colunas e pilastras coríntias. Os nichos das figuras 
possuem remate circular ladeado por cabeças aladas. O entablamento deste registo é decorado por enrolamentos vegetalistas e cabeças 
aladas. As janelas que intercalam com as imagens são posteriores ao projecto original. O último registo é coroado por um frontão 
triangular, cujo entablamento - decorado por florões e figuras humanas - assenta em duas colunas coríntias abalaustradas ladeadas pelas 
figuras de dois papas. Ao centro, um óculo esculpido com motivos roll werk é ladeado pelas figuras dos quatro evangelistas e no tímpano 
do frontão as armas do Arcebispo. A planta do templo é de nave única com abóbada de caixotões e seis capelas laterais de arcada jónica, 
interrompida por um largo transepto cujo abobadamento, também de caixotões de madeira, é feito em formato de pirâmide invertida. A 
capela-mor, também jónica, é estreita e alongada. Este modelo segue as normas tridentinas segundo as quais os templos deveriam ser 
executados em forma de cruz, ou construção axial. 

A igreja de Santa Cruz de Viana, ou São Domingos, é um claro exemplar das exigências arquitectónicas contra-reformistas. Resultado 
directo das directrizes do Concílio de Trento no que respeitava à edificação arquitectónica, o convento dominicano da foz do Lima vai aliar 
as soluções maneiristas de vincada verticalidade e ambiguidade de escalas à finalidade catequética que se pretendia dos templos pós-
tridentinos.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Misericórdia de Viana do Castelo 

Arquitectura Religiosa / Igreja 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior 

Praça da República, à Rua Cândido dos Reis 
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Património classificado e em vias de classificação 
Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

MN Monumento Nacional 

Decreto 16-06-1910, DG 136, de 23-06-1910; ZEP DG (II Série), n.º 149, de 27-06-1973 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “Fundada em Abril de 1521 a pedido da câmara vianenese, a confraria da Misericórdia de Viana da Foz do Lima iniciou em 1526 as obras 

de construção da "capella e caza" da irmandade, que ficaria situada na zona da Bemposta, no centro da vila (MOREIRA, Manuel, 2001). 
No ano seguinte João Enes edificava o portal e até 1535 as obras estariam concluídas. Apesar de em meados da centúria a Misericórdia 
de Viana estar em pleno funcionamento, persistia ainda o problema da falta de um edifício onde pudesse ser prestada alguma assistência 
hospitalar. Embora os irmãos patrocinassem obras de melhoramento tanto na casa do consistório como na capela, a irmandade não 
possuía hospital próprio, utilizando o hospital concelhio, situado na Praça da Erva (OLIVEIRA, Catarina,2002, pp.129-130). A irmandade 
só conseguiu solucionar este problema na década de oitenta, quando decidiu iniciar a construção de um hospital próprio, bem como uma 
nova igreja no Campo do Forno, a praça central da vila. A obra de edificação do hospital levou cerca de uma década a ser terminada, 
iniciando-se a abertura das fundações em 1585 e estando o complexo concluído em 1594. 

Da autoria de João Lopes o Moço (OLIVEIRA, Catarina, 2002, pp. 132-134), o Hospital das Chagas da Misericórdia de Viana apresenta 
uma curiosa estrutura que não tem paralelo na arquitectura maneirista portuguesa. Com uma fachada monumental dividida em três 
registos que integram uma loggia e varandas, decoradas por figuras de hermes, cariátides e medalhões com bustos que representam 
figuras da época, o edifício da Misericórdia foi inspirado nos modelos arquitectónicos da Europa do Norte. As varandas, que se tornaram o 
seu elemento mais característico, são "uma das características mais maneiristas do edifício", uma vez que provocam um ideia de 
ambiguidade sobre a profundidade do seu espaço (SILVA, J.H. Pais da,1996,pp.222-223). 

O programa decorativo, inspirado nas gravuras flamengas, apresenta uma estrutura repleta de figuras humanas e mascarões, e as 
coberturas dos espaços da loggia e varandas foram decoradas com motivos de ornamento rústico. Os arcos que abrem para a loggia 
assentam sobre uma colunata jónica cujas impostas são decoradas por bustos de homens de turbante. Junto à entrada para o interior do 
edifício foi inserida uma Mater Omnium, esculpida por Lopes o Moço. Nos registos superiores, correspondentes às varandas, foi explorado 
o "suporte animado", pilastras decoradas por hermes e cariátides que sustentam as estruturas, aplicados, respectivamente, no segundo e 
no terceiro registos, um elemento de bases vitruvianas inspirado na tratadística nórdica. Na zona inferior destes suportes foram esculpidos 
bustos de figuras trajadas segundo os costumes da época, que possivelmente representam os irmãos da Misericórdia que patrocinaram a 
obra (OLIVEIRA, Catarina,2002, p 142). Muitos destes suportes são decorados lateralmente por mascarões. A fachada é rematada por 
frontão triangular encimado por imagem de Cristo Crucificado ladeado pela Virgem e por São João. O portal lateral do edifício apresenta 
um programa decorativo igual ao da fachada, utilizando também o "suporte animado", com figuras de hermes cujos torsos são decorados 
por folhagens e com bustos na zona inferior das pilastras. Sobre o arco foi inserido um escudo com as Chagas de Cristo, numa alusão ao 
nome do hospital. 

De clara inspiração nórdica, a Misericórdia de Viana da Foz do Lima apresenta-se como uma obra homogénea, afastada dos modelos 
vigentes na arquitectura portuguesa de então. Se à semelhança do que acontecia em muitas obras edificadas no Noroeste na segunda 
metade do século XVI, o programa decorativo foi inspirado nas gravuras flamengas, a estrutura do edifício, também derivada dos modelos 
flamengos, apresenta-se como inovadora e única no panorama da arquitectura maneirista portuguesa.” 
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Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Palácio dos Viscondes de Carreira ou dos Távoras 

Arquitectura Civil / Palácio 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior 

Rua Cândido dos Reis 
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Decreto 

 

MN Monumento Nacional 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “Desde os finais do século XV assistiu-se a um crescimento da malha urbana de Viana da Foz do Lima, derivado das actividades 

mercantis que ali se desenvolveram no período da expansão marítima. O comércio ultramarino originou na vila minhota um crescimento 
populacional e económico, pelo que o perímetro urbano ia sendo alargado, quer no sentido paralelo ao rio, em direcção ao mar, quer para 
a zona montanhosa sobranceira à vila (REIS, A.Matos, 1993). 

Junto à igreja matriz foi aberta uma nova praça, o Campo do Forno, onde foram edificados nos primeiros anos do século XVI os Paços do 
Concelho. A noroeste destes foi fundado o Convento de Sant'Ana cuja construção, iniciada em 1510 (CALDAS, João Vieira, GOMES, 
Paulo Varela,1990,p.40), originou a abertura de novas ruas para o lado do monte de Santa Luzia. A partir do ano de 1530 foram instituídos 
pelas famílias nobres de Viana novos morgados, que incluíam os terrenos integrados nesses arruamentos. O quarteirão onde actualmente 
está edificado o Palácio dos Viscondes de Carreira, ou dos Távoras, pertencia à família Fagundes. 

Em 1527 Fernão Brandão, comendador de São João de Cabanas, e a sua mulher, Catarina Fagundes, deram início à edificação de uma 
casa nobre no topo da rua de Sant'Ana, um palacete manuelino, que nos finais do século XVII passaria a pertencer, por descendência, à 
família Távora. 

Da construção inicial subsistem poucos elementos, desconhecendo-se a tipologia estrutural da casa. Na última década do século XVII os 
Távoras contrataram o engenheiro Miguel Pinto de Vilalobos para executar uma remodelação do palacete. A obra, executada entre 1691 e 
1705 (MOREIRA, Rafael,1986,p.85) teve como objectivo edificar uma nova frontaria lateral, onde foi construída a capela, e reformar a 
fachada original, dando origem a um dos primeiros exemplos de arquitectura revivalista executados em Portugal (Idem,ibidem). 

A fachada principal destaca-se pela harmonia do seu programa decorativo, onde foi feita uma utilização das molduras de janelas e portas 
de talhe quinhentista, executadas para a edificação original, cujos modelos foram repetidos por Vilalobos em novas molduras dispostas no 
prolongamento da fachada original. Este "aproveitamento" e "reinvenção" dos elementos originais, uma novidade na arquitectura 
portuguesa, havia sido na realidade uma proposta já avançada por Sebastiano Serlio, que no Livro Sétimo apresenta um "singular 
programa para "ristorare case viecchie"" (SOROMENHO, Miguel,1991, p.192). 

Através da ordenação dos vãos da fachada, distribuídos simetricamente num ritmo complexo e rigoroso - cujo conjunto forma uma espécie 
de "espelho", onde a partir do meio, marcado pela disposição do brasão, cada modelo se reflecte no lado precisamente oposto -, Vilalobos 
vai imprimir um gosto classicista e austero à fachada, que irá subordinar a exuberante decoração manuelina. 

A escolha pelos elementos quinhentistas prenderam-se não só com uma questão prática de redução dos custos da edificação como com 
um "genuíno respeito por um estilo "sancionado" pela História" (Idem,ibidem,p.193). 

A fachada lateral do palacete apresenta um programa edificativo que se insere nos modelos de arquitectura civil desenhados por Manuel 
Vilalobos. De gosto classicista, foi inspirado na austeridade da arquitectura militar e na tratadística maneirista, de onde retira elementos 
como os frontões que coroam as janelas, e o rusticado que remata lateralmente a fachada. A capela, individualizada no conjunto da 
fachada e apresentando alguns elementos decorativos de inspiração flamenga, evidencia a importância social dos encomendantes na 
sociedade vianense (Idem,ibidem,p.190). 

Em 1970 o palacete era vendido pela família Távora à Câmara Municipal de Viana do Castelo, que executou diversas obras de adaptação 
no seu interior. Os Paços do Concelho instalaram-se no edifício em 1972.” 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior 

Largo Instituto Histórico do Minho, à Rua do Poço 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

MN Monumento Nacional  

Decreto 11 454, DG 35, de 19-02-1926; ZEP DG (II Série), n.º 149, de 27-06-1973 

Descrição “A Casa dos Arcos ou de João Velho, implantada no largo da igreja matriz de Viana, é um dos poucos exemplares de arquitectura civil 
gótica do género que subsiste em Portugal. Foi edificada numa época de grande desenvolvimento económico e social da vila de Viana, 
devido à importância do seu porto na empresa da expansão ultramarina. A tradição popular afirma que nesta casa terá vivido João Velho 
o Velho , conhecido navegador e notável da vila, e que aí se hospedou D. Manuel na sua peregrinação a Santiago de Compostela em 
1502. No entanto, sabe-se que na realidade João Velho vivia junto à Porta do Postigo, alguns arruamentos abaixo, junto ao rio. 
Possivelmente esta seria a habitação de seu filho, que tinha o mesmo nome.  

É de salientar que a Casa dos Arcos integrava um conjunto de casas existentes no largo da matriz, todas com a mesma estrutura 
arquitectónica, em que o andar nobre assenta sobre alpendre aberto por arcos. Esta tipologia manifesta evidentes semelhanças com 
exemplares de arquitectura civil galega da mesma época (ALMEIDA, Carlos A. Ferreira, 1987, p.80).  

Apresenta planta rectangular simples, dividida em dois registos, o primeiro com alpendre e armazém, o segundo destinado a habitação. A 
fachada principal possui no primeiro registo arco em asa de cesto, que abre para o alpendre da casa, encimado por pedra de armas dos 
Velho. Nos cunhais da fachada, ao nível do brasão, foram esculpidos dois mascarões. O segundo registo, assente sobre vigamento de 
madeira, possui duas janelas cruzetadas intercaladas por colunelos. A cobertura do edifício é apoiada em cornija. As fachadas laterais 
não possuem fenestrações no registo superior, e o alpendre é aberto por arcos quebrados.  

O acesso ao piso superior é feito por escada de pedra adossada à fachada lateral esquerda. Interiormente, o edifício está muito 
descaracterizado, uma vez que sofreu sucessivas alterações estruturais, sendo a mais significativa a realizada em 1914 pelo Instituto 
Histórico do Minho, que aí esteve instalado até 1918.” 
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Casa de Miguel de Vasconcelos / Casa dos Medalhões / Casa dos Lunas   

Arquitectura Civil / Casa 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior  

Instituto Histórico do Minho, à Rua do Poço 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

MN Monumento Nacional  

Decreto 11454, DG 35 de 19-2-1926; ZEP DG (II Série), n.º 149, de 27-06-1973 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “Situada na zona velha da vila, fronteira à Matriz, a Casa Luna era um prédio medieval construído provavelmente no século XV. O seu 

proprietário, Jácome Rodrigues de Luna, era descendente de nobres galegos que haviam perdido todos os direitos sobre os seus 
domínios senhoriais. Não podendo ostentar o brasão de armas da sua família na fachada da sua habitação, Jácome de Luna contratou o 
mestre João Lopes o Velho cerca de 1545 para executar um programa decorativo repleto de símbolos alusivos à nobreza da sua 
linhagem. No século XVII seria proprietário da Casa Luna Miguel de Vasconcelos, bisneto do encomendante e Secretário de Estado de 
Filipe III.  

A Casa Luna é um prédio de três andares, prolongado para trás por duas outras casas; por este motivo, toda a estrutura da casa se 
apresenta bastante assimétrica. O edifício principal divide-se em três registos. O primeiro foi alterado para a instalação de uma loja. O 
segundo registo está dividido por duas janelas de sacada de molduras assimétricas, sendo a da esquerda ladeada por duas pilastras 
decoradas com motivos lombardos. Os capitéis têm mascarões de folhagens, e na base foram esculpidos dois baixos-relevos com as 
figuras de um homem de turbante e um homem com elmo. A janela à direita, sem decoração, é enquadrada na base por dois guerreiros 
com elmo. Assentes sobre o friso que remata o conjunto das janelas, João Lopes o Velho esculpiu duas urnas, sendo a da esquerda 
ladeada por duas luas, uma em quarto crescente, outra em minguante, numa alusão ao proprietário. Entre ambas as urnas foram 
esculpidos dois medalhões que seriam retratos dos proprietários da casa, estando actualmente destruídos. Este registo é rematado com 
um friso decorado por cabeças aladas. Na base do terceiro registo encontra-se a inscrição: "ESTA CASA MANDOU FAZER JÁCOME 
RODRIGUEZ CAVALEIRO FIDALGO DA CASA D'EL REI NOSSO SENHOR E COMENDADOR DE BRITO NA ORDEM DE CRISTO E 
SUA MULHER MARIA BARBOSA BISNETA DE FERNÃO GONÇALVES BARBOSA E BISNETA DE MARTIM DA ROCHA, FIDALGO DO 
SENHOR INFANTE D. PEDRO". Acima da inscrição estão duas janelas de peito, ladeadas por colunelos decorados com motivos 
vegetalistas. O remate da janela esquerda é feito por uma sucessão de pequenas urnas, enquanto a outra janela é rematada por dois 
mascarões ladeados por urnas.  

A fachada lateral foi unificada com o projecto decorativo realizado por João Lopes o Velho, uma vez que é notória uma tentativa de 
uniformização dos dois primeiros edifícios através da decoração. O primeiro registo dos edifícios ,sem decoração, apresenta três portais 
de entrada para a dependência traseira da casa. No segundo registo do primeiro edifício encontramos duas janelas de peito, a da direita 
decorada no peitoril com enrolamentos vegetalistas e ladeada por dois medalhões. A grande janela de sacada situada ao centro dos dois 
primeiros edifícios é profusamente decorada. De estrutura mainelada, a janela é ladeada por duas pilastras decoradas na base e no 
capitel. As bases têm esculpidos dois relevos, à esquerda uma armadura animada, à direita um homem com um elmo e os capitéis são 
decorados com motivos vegetalistas. A imposta dos arcos do mainel é rematada por uma máscara zoomórfica. A janela é terminada por 
um friso com duas urnas que enquadram uma cartela gravada com uma inscrição, actualmente ilegível. O edifício central apresenta ainda 
no segundo registo da sua fachada duas janelas de peito, a da esquerda emoldurada por quatro colunelos, sendo o pormenor decorativo 
mais interessante dois relevos que ladeiam a moldura, um homem e uma mulher que parecem espreitar, dentro de casa, o movimento da 
rua. A encimar a janela foi esculpida uma cruz de Santo André. A janela do centro, ladeada por colunelos abalaustrados, apresenta uma 
cruz de Cristo esculpida em relevo no lintel. O último edifício, à esquerda, possui no segundo registo uma janela de moldura simples, e a 
rematar o seu pano murário, um terraço assente sobre um cachorrada de seres fantásticos.” 
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Património classificado e em vias de classificação 
Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Chafariz da Praça da Rainha  

Arquitectura Civil / Chafariz 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior 

Praça da República 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

MN Monumento Nacional  

Decreto 16-06-1910, DG 136, de 23-06-1910; ZEP DG (II Série), n.º 149, de 27-06-1973 

Descrição “No início do século XVI Viana possuía um chafariz na praça da vila que com o crescimento urbano da vila deixara de ter capacidades 
para abastecer a população. Desta forma, em 1553 os vereadores da Câmara de Viana decidiram contratar o mestre João Lopes o Velho 
«para praticar com ele o corrigimento do chafariz desta vila(...) porquanto o dito chafariz está de todo danificado e é necessário fazer-se 
de novo» (CARTEADO, 1979,p.30). Depois de assinado o contrato, João Lopes iniciou as obras de encanamento que permitiriam levar a 
água desde o lugar de Povoença até ao centro da vila. Esta fase das obras foi na realidade muito morosa, levando cerca de seis anos a 
completar toda a rede de canalização. Ainda em 1553, o concelho de Viana fazia uma petição a D. João III afim de obter da Coroa 
permissão para cobrar fintas à população como parte do financiamento da obra do chafariz. Em Outubro desse ano João Lopes tinha já «a 
pedra (...) junta para a dita obra» (CARTEADO, 1979,p.33). Três anos depois continuavam as obras de canalização, enquanto parte das 
peças que compõem a estrutura do chafariz estariam já feitas, pois a coluna que sustenta o conjunto das taças foi gravada com a data da 
sua execução, 1554. Em 1559, o projecto de edificação do chafariz sofreu uma mudança; em Abril desse ano uma acta da sessão da 
Câmara revela-nos que o Concelho ordenou «que se desse a obra do chafariz a João Lopes, filho de João Lopes, o Velho» (CARTEADO, 
1979,p.34). esta mudança de dorecção das obras ocorreu na sequência da morte do mestre Lopes o Velho. No dia do Corpo de Deus a 
água chegou pela primeira vez ao chafariz, havendo uma intensificação das obras durante os meses de Verão de 1559, devido ao pedido 
de celeridade na sua conclusão por parte da edilidade. Apesar desta recomendação, as obras acabariam por se arrastar até ao mês de 
Dezembro, altura em que a obra ficava definitivamente concluída. 

O chafariz do Campo do Forno obedece à linha estrutural utilizada por João Lopes o Velho nos fontanários anteriores: inserida num 
tanque circular, suporta um conjunto de três taças, que diminuem o seu diâmetro à medida que são colocadas mais acima, decoradas a 
toda a volta por carrancas de onde jorra a água. No primeiro registo, assente numa escadaria de quatro degraus, o tanque circular é 
dividido exteriormente em quatro secções iguais com molduras de diversos filetes decoradas por um friso denteado. No centro do tanque, 
emerso na água, assenta o pilar que suporta todo o conjunto. Sobre este pilar está disposta uma bojuda coluna estriada e decorada com 
folhagens, cuja base tem gravada a data 1554, inspirada no modelo de "columna monstruosa" apresentado por Diego de Sagredo na sua 
obra Medidas del Romano. A primeira taça, estriada na base, é rematada a toda a volta por dois frisos, sendo o superior decorado com 
motivos denteados semelhantes aos do tanque. Seis carrancas, representando figuras humanas, dividem o espaço externo da taça, 
servindo para escoar a água que corre para o tanque. No centro da taça assenta uma coluna decorada com florões, servindo de suporte à 
taça seguinte.O segundo vaso tem uma estrutura semelhante à taça anterior, distinguindo-se apenas nos motivos decorativos; aqui a 
decoração de carrancas foi substituída por quatro cabeças aladas.No centro desta taça assenta outra coluna rematada por quatro 
carrancas representando monstros grotescos que servem de vazadouro à água que escorre para a taça.O chafariz é rematado por um 
coruchéu esculpido em relevo com águias e folhagens, inserindo o escudo de Portugal.” 
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Património classificado e em vias de classificação 
Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Cruzeiro da Areosa / Cruzeiro do Senhor dos Esquecidos  

Arquitectura Religiosa / Cruzeiro 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Areosa  

Largo da Areosa 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIM Imóvel de Interesse Municipal  

Decreto 129/77, DG 226, de 29-09-1977 

Descrição “A pequena e muito antiga povoação da Areosa, hoje em dia pertencente ao Concelho de Viana do Castelo, esteve durante séculos 
integrada no caminho de peregrinação de Santiago de Compostela. Pelos seus caminhos terão passado muitos viajantes, seguindo a rota 
do Noroeste, o percurso que ligava a então vila de Viana do Castelo a Valença, vindos talvez de Barcelos, a cujo termo Areosa pertenceu 
até ao século XVIII. Assim, os inúmeros cruzeiros de encruzilhada que se erguem no Norte do país, e continuam por terras da Galiza, 
aludem tantas vezes ao caminho compostelano e às paragens dos peregrinos. Também na Areosa, numa encruzilhada entre casebres e 
olivais, se ergue um cruzeiro de caminho, conhecido pela designação de Senhor dos Esquecidos. Trata-se de um monumento 
setecentista, em granito, composto por um soco em forma de caixa, sem decoração, sobre o qual se ergue uma coluna de secção circular 
estriada. No topo da coluna, imediatamente abaixo do capitel, encontra-se uma figurinha sustentando o que parece ser um escudo 
anepígrafo. O capitel é constituído por seis cabeças aladas, sustentando o crucifixo, em cruz latina, com braços de secção quadrada 
rematados por bolas. A figura de Cristo, de factura algo rude mas expressiva e detalhada, é encimada pelo tradicional pergaminho, sobre 
a cruz.” 
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Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Igreja de São Cláudio  

Arquitectura Religiosa / Igreja 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Nogueira  

Lugar de Outeiro 
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Património classificado e em vias de classificação 
Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

MN Monumento Nacional  

Decreto 16-06-1910, DG 136, de 23-06-1910 

Descrição “A igreja de São Cláudio de Nogueira é um dos templos que melhor reflecte o que foi a construção religiosa dos séculos XI a XIII, nos 
meios rurais do Norte de Portugal. Em pouco mais de cem anos, possuímos indicações relativas a quatro campanhas de obras, 
informação verdadeiramente notável se tivermos em conta a relativa modéstia e sobriedade do conjunto que chegou até nós. 

O primeiro indicador cronológico (1082) remete para uma fundação da época condal, momento de afirmação do condado portucalense e 
que coincidiu com um amplo movimento de renovação da paisagem arquitectónica dos territórios entre o Mondego e o Minho, sob o 
impulso dos novos bispos de Braga e de Coimbra (REAL, 1982, p.13). Conhecemos pouco desta fase, à excepção de parte dos muros da 
capela-mor, reaproveitados na campanha plenamente românica. 

Possivelmente, por o templo ter entrado em ruína, teve início, na década de 40 do século XII, a construção de uma nova capela-mor 
(REAL, 1982, p.53). Através de uma inscrição colocada no muro exterior nascente da ábside, temos uma datação exacta para esta 
campanha, circunstância que se alarga aos elementos decorativos do apertado arco triunfal. Esta é a parte mais importante de todo o 
conjunto edificado, pela sua original decoração e pelas vias de influência artística que aqui confluem. 

Os capitéis do arco triunfal, de forma cúbica, revelam-nos uma decoração arcaica e relativamente tosca. O do lado Sul é vegetalista, de 
"palmetas e vides entrelaçadas". O do lado Norte é historiado e alusivo a um dos temas mais esculpidos de todo o Românico - o castigo -, 
simbolizado pela presença de dois quadrúpedes demoníacos, afrontados, que seguram um homem nu pelos pés (RODRIGUES, 1995, 
pp.227 e 306). O trabalho da arquivolta exterior reforça o estatuto grosseiro do programa decorativo desta campanha: a arquivolta, 
propriamente dita, é integralmente ocupada por motivos lanceolados, ou corações invertidos, dispostos radialmente numa banda contínua; 
sobrepõe-se-lhe um friso de "meandros", cujo ritmo e tratamento plástico revela a existência de muitas "hesitações", próprias de um artista 
inábil (ALMEIDA, 1986, p.60). Também a fresta nascente da capela-mor confirma a modéstia desta empreitada decorativa, revelando a 
existência de "beak-heads" (cabeças de animais que mordem o toro da arquivolta), um dos primeiros casos entre nós. 

Obra de um Românico ainda incipiente (e com certeza parco em recursos), a campanha da década de 40 da igreja de São Cláudio 
integra-se nas primeiras experiências decorativas que vieram a dar origem ao "estilo figurativo de raiz beneditina" (REAL, 1982, p.53). A 
par das primeiras realizações escultóricas de Travanca, Tibães e Braga, Nogueira constitui um importante capítulo na génese do nosso 
Românico de toda a segunda metade do século XII. 

Não conhecemos suficientemente bem a marcha das obras da igreja, mas tudo aponta para que a construção se tenha arrastado por 
várias décadas. De 1183 é uma inscrição, mas pouco ou nada sabemos acerca dela. Mais importante é uma outra lápide, datada de 1201 
e alusiva à sagração da igreja, localizada no lado Sul do portal principal. Aqui vamos encontrar um outro Românico, igualmente modesto 
(como se comprova pela entrada sóbria, elaborada sem o recurso a colunas), mas claramente vinculado a uma ordem estilística emanada 
a partir do grande centro bracarense. O tímpano é a peça mais emblemática desta derradeira campanha: ao centro, uma cruz vazada é 
sustentada por duas figuras sem corporização efectiva, de contornos apenas gravados na pedra. 

Concluída na viragem para o século XIII, a igreja apresenta um produto planimétrico comum à maioria do nosso Românico: capela-mor 
quadrangular e nave única de dimensões modestas. Templo de um pequeno mosteiro rural, os séculos seguintes determinaram a 
decadência da casa monacal e a consequente ruína da instituição. Extinta a comunidade em 1531, a igreja passou a paroquial em 1835 e 
foi drasticamente restaurada em 1949.” 
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Património classificado e em vias de classificação 
Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Casa dos Werneck  

Arquitectura Civil / Palacete 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior  

Avenida Conde de Carreira, 10 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto Portaria n.º 443, DR - II série, n.º 49, 09/03/2006 

Descrição “Situada em frente de uma das mais significativas casas de Viana do Castelo - a casa dos Viscondes de Carreira -, a habitação da família 
Werneck, originária da Baviera, destaca-se pela sua longa fachada de cariz neogótico.  

Foi mandada edificar em data próxima de 1840 por Gaspar da Rocha Pais de Barros Cação Faria Alpuim do Rego Castro, estando 
concluída, com certeza, cerca de 1880, pois remonta a esta época a execução das pinturas do interior, da autoria do artista vianense João 
Baptista Rio. De entre os seus trabalhos, ganha especial significado o tecto da sala de visitas, com medalhões onde se encontram 
paisagens e, ao centro, o auto retrato do próprio pintor e de três actores bastante conhecidos ao tempo.  

O portão, na continuidade da fachada, e de gosto rococó, não é original da casa. Pertencia ao antigo convento das Ursulinas, tendo sido 
transferido para o local onde hoje se encontra em 1923.  

De planta quadrada, e dois andares, a casa Werneck é considerada um exemplo de arquitectura revivalista, neste caso, neogótica, 
embora determinados pormenores, como as pinturas interiores ou a própria decoração mais naturalista dos ornatos das janelas 
contrariem, de certo modo, esta tendência. A fachada, de dois andares, é dividida por pilastras que definem três corpos e que são 
encimadas por vasos, mas já sobre a platibanda. No piso térreo, abrem-se portas e janelas, enquanto o andar nobre é aberto, na 
totalidade, por sete janelas de sacada, com moldura em arco quebrado. Nas impostas foram esculpidos motivos naturalistas e, na 
arquivolta, elementos fitomórficos. O ritmo destes vãos converge no pano central onde, sobre a cornija e platibanda sem decoração, se 
desenvolve uma composição de enrolamentos e volutas, a enquadrar uma pedra de armas.  

No interior, para além das pinturas já referidas, destaca-se o oratório, com pinturas e nicho de talha.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Casa e quinta da Boa Viagem, capela, alameda da Oliveira e cruzeiro  

Arquitectura Civil / Conjunto 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Areosa  

Lugar de Além Rio 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura) 

Decreto Parecer do Conselho Consultivo do IGESPAR,I.P. de 06-02-2008 propõe classificação como IIP ; Despacho de abertura de 27-
06-1994 do Presidente do IPPAR; ZEP Parecer do Conselho Consultivo do IGESPAR,I.P. de 06-02-2008; Proposta de 14-08-2007 da 
DRP 

Descrição “A Quinta da Boa Viagem, designada originalmente por Quinta de Santa Maria da Vinha, pertencia a Gonçalo Ferreira de Villalobos, um 
nobre mercador residente em Viana da Foz do Lima no último quartel do século XVI. Até 1579, data em que recebe a sua carta de brasão 
de armas, que o identifica como morador em Viana, não se conhecem registos da sua permanência na vila minhota, pelo que se 
pressupõe que à semelhança de muitos comerciantes de Viana, Villalobos tenha morado até então em cidades portuárias que 
comerciavam com o porto minhoto, em Inglaterra, Brasil ou Flandres, e onde se instalaram ao longo de Quinhentos diversas colónias de 
minhotos.  

Em 1608 Gonçalo Ferreira Villalobos e sua mulher, Catarina Álvares de Seixas, instituíram no seu testamento o morgado da Boa Viagem 
e o vínculo à capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, na quinta que possuíam, junto ao monte de Santa Luzia.  

À semelhança de muitas casas nobres rurais, a Casa da Boa Viagem apresenta uma estrutura onde se combinam elementos da 
edificação original, como a casa-torre e outros típicos da arquitectura solarenga setecentista. A planimetria da casa desenvolve-se em L a 
partir do núcleo original, que corresponde à torre situada numa das extremidades da casa, dividida em três registos e coroada por 
pináculos e merlões. A fachada de todo o conjunto da casa é ritmada pela disposição simétrica de janelas de sacada com varandins.  

O corpo principal possui uma escadaria, ladeada por duas arcadas, encimada por um pátio que antecede o portal principal. Na fachada 
principal foi colocada a pedra de armas da família Villasboas, com a data de 1550. O corpo lateral da casa possui um nicho enquadrado 
por um alfiz rematado por frontão contracurvado de tipologia seiscentista. O interior da casa apresenta uma estrutura de grande 
simplicidade, contrastante com a opulência solarenga do exterior.  

A capela, de planta rectangular, possui portal principal de arco pleno, precedido por alpendre que assenta sobre colunas toscanas. No 
interior possui retábulo de talha dourada com imagem da padroeira. Protectora dos viajantes e homens do mar, Nossa Senhora da Boa 
Viagem é uma invocação de origem portuguesa que surgiu na época dos Descobrimentos.  

Um dos elementos mais interessantes da quinta é o designado Jardim da Preguiça, projectado e construído nos finais do século XVIII, 
cujo conjunto possui ao centro uma escadaria, com esculturas representando personagens mitológicas, e dois "cães-de-Fô", inspirados na 
cultura chinesa, muito em voga na época. Ao cimo das escadas foi colocada a Fonte da Preguiça, formada por uma escultura feminina 
deitada.  

Em 1916 a Quinta da Boa Viagem foi adquirida pelo Engenheiro João Teixeira de Queiroz e Vasconcelos, que executou diversas obras no 
espaço, que em muito alteraram a sua estrutura. Na última década do século XX o espaço da quinta foi adoptado a turismo de habitação.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Castro da Corôa  

Arqueologia / Castro 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Carreço  

Lugar do Paçô 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura)  

Decreto Despacho de 21 de Dezembro de 2000 

Descrição “Integrando uma das quarenta freguesias que formam o concelho de Viana do Castelo, Carreço situa-se numa região de particular beleza 
paisagística, onde os diversos recursos hídricos têm proporcionado, desde a mais alta antiguidade, as matérias fundamentais à 
sobrevivência das diversas comunidades humanas que a atravessaram e nela se fixaram, como testemunham as inúmeras estações 
arqueológicas identificadas, até ao momento, em todo o território correlativo, na actualidade, ao termo vianense. Particularidades que 
perpetuaram e engrandeceram o povoamento da zona, sendo, por exemplo, Carreço referido, em 1258, como Villa nas Inquirições de D. 
Afonso III (1210-1279).  

De entre a multiplicidade de arqueossítios existentes no município, encontra-se o "Castro da Corôa", erguido numa elevação do Lugar de 
Paçô e, mais propriamente, no sítio da Corôa, onde foram assinalados materiais correspondentes a um antigo povoado fortificado - castro 
- da Idade do Ferro, à semelhança de tantos outros estudados, divulgados e apresentados desde finais do século XIX.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Gravuras rupestres de Montedor  

Arqueologia / Arte Rupestre 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Carreço 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 26-A/92, DR 126, de 01-06-1992 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “Terá sido durante a prospecção realizada na primeira metade do século XX, ao longo da costa, em busca de sítios paleolíticos, por 

nomes eminentes da ciência portuguesa da época, como os de Afonso do Paço (1895-1968), Carlos Teixeira, Maxime Vaultier, Georges 
Zbyszewski (1909- 1998), Orlando Ribeiro (1911-1997), José Rosa de Araújo e T. Simões Viana, que o conhecido arqueólogo Henri-
Édouard-Prosper Breuil (?-1961) terá identificado pela primeira vez a existência de gravuras rupestres nas proximidades do "Farol de 
Montedor" (LANHAS, F., 1969, p. 367). Não obstante, parece ter sido necessário esperar por 1967, para que as gravuras fossem 
finalmente (re)descobertas, dessa feita, por mão de Francisco Pereira Viana.  

É entre Viana do Castelo e Vila Praia de Âncora, no topo do afloramento rochoso de Montedor, e nas proximidades de uma antiga via 
romana per loca maritima, da qual derivariam outros caminhos secundários até junto do mar, que se encontram as gravuras, num local 
com um forte domínio visual sobre a paisagem envolvente (Ibid.)  

O sítio é, assim, formado por um conjunto de insculturas executadas na superfície de vários penedos contíguos, com uma variedade 
temática assaz notória, embora não completamente inédita neste tipo de arqueossítios. Surgem, por isso, as denominadas "covinhas" 
(bastante difundidas, aliás, em toda a zona Norte do actual território português) e uma "ferradura", a par de simples sulcos abertos na 
rocha e figurações zoomórficas, com especial destaque para o elemento cervídeo, precisamente por ser o que aparece mais 
representado. A análise da sua distribuição ao longo da superfície dos diferentes penedos parece apontar para a presença, intencional, de 
dois conjuntos de gravuras distintos, não pela técnica utilizada na sua execução, mas, antes sim, pela concepção que terá presidido à 
associação dos elementos representados.  

Teríamos, por conseguinte, um primeiro grupo, de maiores dimensões, localizado no penedo situado a Poente, onde predomina a 
temática zoomórfica, onde as figuras se apresentam distribuídas de modo disperso sobre a superfície, para além de se encontrarem todas 
voltadas para o mesmo lado. Na opinião de alguns autores, "É aqui manifesto um certo realismo, a caminho da esquematização. [...]. É 
possível que este grupo seja a descrição esquemática de uma cena de caça, sendo de admitir que outros desenhos tenham existido, 
nomeadamente de figuras antropomórficas." (Id., Idem., p. 376).  

Quanto ao segundo grupo, ele revela um sentido plástico (e possível significado simbólico) consideravelmente diverso do primeiro, pois, 
ainda que obedecendo à mesma técnica, a composição surge-nos no sentido da altura, ao mesmo tempo que se observa uma nítida 
preocupação de estilizar as figuras, num processo que poderá ser enquadrado num movimento de transição ocorrido ao nível da Arte 
Rupestre, aqui materializado no conteúdo e na forma das gravuras presentes nos dois conjuntos.  

Mas apesar de se inserir, geralmente, este sítio no denominado Grupo Galaico-Português, pertencente ao universo genérico da Arte 
Rupestre, onde os melhores exemplares parecem concentrar-se predominantemente acima do Rio Minho e, sobretudo, em toda a Galiza 
(ABREU, M. S., 1995, p. 48), os testemunhos zoomorfos parecem constituir uma excepção, face à prevalência dos sinais esquemáticos e 
abstractos mais característicos deste agrupamento. Não obstante, os elementos zoomórficos presentes em Montedor revelam uma 
aparente afinidade com os modelos da pintura rupestre, esta sim, de raiz mais esquemática e seminaturalista (BAPTISTA, A. M., 1987, p. 
47).” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Fortim de Montedor / Forte Paçô   

Arquitectura Militar / Fortim 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Carreço  

Lugar a norte do monte de Montedor 
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Património classificado e em vias de classificação 
Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 47 508, DG 20, de 24-01-1967 

Descrição “Durante as Guerras da Restauração, entre 1640 e 1668, foi delineada uma linha defensiva ao longo da costa atlântica para impedir 
eventuais ataques da armada espanhola. Na região do Alto Minho foram remodeladas diversas fortificações já existentes, como o forte da 
Santiago da Barra, na foz do rio Lima em Viana, ou o forte da Ínsua, em Caminha, fronteiro à margem galega do Minho. Ao mesmo tempo 
eram construídas novas fortalezas integradas nesta linha defensiva, para reforçar a defesa daquela zona da costa, bastante permeável.  

O Forte de Paçô, ou Fortim de Montedor, foi construído nessa época, reforçando o fogo defensivo dos fortes da Areosa e do Cão. 
Desconhece-se a autoria do projecto da fortaleza, no entanto a estrutura apresenta evidentes semelhanças com o forte da Areosa.  

De pequenas dimensões, o Fortim de Montedor desenvolve-se em planta estrelada, com quatro baluartes desiguais. A face voltada ao 
mar é de forma curva, a face oposta é côncava; nesta foi inscrito o pórtico do forte, em arco de volta perfeita. No seu interior o espaço foi 
dividido em pequenos compartimentos, formando um corredor no centro da praça.  

A importância defensiva do Fortim de Montedor manteve-se ao longo das centúrias seguintes, tendo um papel preponderante tanto 
durante as Invasões Francesas como nas lutas liberais de meados do século XIX.  

Em 1983 o forte passou para a alçada da Região de Turismo do Alto Minho, passando a ser equacionado o aproveitamento turístico e 
cultural do espaço. No ano de 1995 foi elaborado um projecto da autoria do arquitecto Luís Teles para adaptação do forte a restaurante, 
posteriormente substituído por outro projecto, do mesmo arquitecto, para instalar em Montedor um centro de interpretação e de apoio a 
percursos ambientais. Actualmente o imóvel está a ser objecto de acções de conservação e restauro.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Moinho de vento no Lugar de Montedor / Moinho do Petisco  

Arquitectura Civil / Moinho 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Carreço  

Lugar de Montedor 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 735/74, DG 297, de 21-12-1974; ZEP DR (II Série), n.º 130, de 08-06-1982 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “Inserido de forma isolada no cume de uma elevação do Lugar de Montedor, este Moinho apresenta, além da característica planta circular, 

dois pisos e cobertura com tejadilho de forma cónica. E a par dos "Moinhos de vento no Lugar de Montedor", esta construção reveste-se 
da maior importância para a análise desta tipologia patrimonial, porquanto se assume como o único exemplar identificado até ao momento 
em Portugal com sistema de velame de madeira.  

Engenho concebido para moagem, este monumento foi objecto de uma recente intervenção de restauro, da iniciativa do seu proprietário, 
que primou pela manutenção da estrutura original, designadamente ao nível dos mecanismos existentes e da própria arquitectura de toda 
a estrutura.  

No seu conjunto, estas acções proporcionaram a retoma da operacionalidade do imóvel, ao mesmo tempo que a sua abertura a visitas 
efectuadas através de marcação prévia.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Moinhos de vento no Lugar de Montedor / Moinho do Marinheiro com velas trapezoidais de madeira e Moinho de Cima 

Arquitectura Civil / Moinho 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Carreço  

Lugar de Montedor 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 95/78, DR 210, de 12-09-1978; ZEP DR (II Série), n.º 130, de 08-06-1982 

Descrição “Implantado de modo isolado no cume do Lugar de Montedor, este conjunto arquitectónico é constituído por dois moinhos edificados 
durante o século XIX, que apresentam planta circular e dois pisos. A par do "Moinho do Petisco", estas edificações revestem-se da maior 
relevância para a análise desta tipologia patrimonial, ao revelarem-se os únicos exemplares identificados até ao momento entre nós com 
sistema de velame de madeira.  

A estrutura designada por "Moinho do Marinheiro" foi alvo de uma intervenção de restauro integral, que lhe devolveu toda a 
operacionalidade inicial, fazendo parte integrante do "Núcleo Museológico «Moinhos de Montedor»" (após a sua compra pela edilidade 
vianense), cujo serviço educacional funciona actualmente no interior do segundo elemento deste conjunto, no "Moinho de Cima", também 
ele sujeito a um projecto de melhoramentos ao nível da torre e da cobertura.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Igreja matriz de Viana do Castelo  

Arquitectura Religiosa / Igreja 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior  

Instituto Histórico do Minho, à Rua do Poço 

 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 39 175, DG 77, de 17-04-1953; ZEP DG (II Série), n.º 149, de 27-06-1973 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “A Sé de Viana é o primeiro capítulo do enorme desenvolvimento de Viana da Foz do Lima durante os últimos tempos da Idade Média e o 

primeiro século da Modernidade. A sua construção iniciou-se em 1400, já sob o signo da dinastia de Avis e como marca de autoridade do 
novo monarca. Concluiu-se em 1433, depois de três décadas de trabalhos, ao que tudo indica sem interrupções, que revelam o desafogo 
económico e a constância de recursos para aqui canalizados. Contudo, as obras ter-se-ão arrastado ainda por algum tempo, pois em 
1439 faltava ainda terminar uma das torres (FERNANDES, 1990, p.52). 

Artisticamente, a igreja constitui um dos melhores exemplos do que terá sido o gótico joanino antes da introdução do flamejante por 
Mestre Huguet na Batalha. Com efeito, se pensarmos que a Colegiada de Guimarães lhe é contemporânea, e que D. João I não ficou 
agradado com o resultado da obra vimaranense, podemos encontrar tendências semelhantes em ambas, que ajudam a caracterizar esta 
etapa. A principal marca é a extrema robustez, conotada, mesmo, com um certo arcaísmo. Se em Guimarães existe uma torre 
quadrangular anexa à fachada, a Matriz de Viana possui duas, dispostas de forma harmónica (ladeando o corpo central), que terminam 
numa estrutura ameada de impacto cenográfico. A fachada principal foi, assim, construída à maneira das velhas catedrais românicas de 
Coimbra ou de Lisboa, e não dispensa o aspecto fortificado que caracteriza estes templos. 

O conjunto escultórico que envolve o portal principal é a realização mais original da empreitada medieval, na medida em que constitui um 
dos raríssimos exemplos de entradas escultóricas do nosso Gótico (outro exemplo antes da revolução da Batalha é a portada da Sé de 
Évora, e só). Cristo reinando coroa a composição (no fecho da última arquivolta e não no tímpano, inexistente), ladeado por uma visão da 
corte celestial, e a entrada na igreja é protegida por seis apóstolos. Sobre o aparecimento desta obra em Viana, não restam dúvidas sobre 
a acção de grande parte da companhia que efectuou o portal da igreja galega de Noya (c.1434), como provou Flávio Gonçalves 
(GONÇALVES, 1961, pp.11 e 16). 

O interior apresenta uma composição também bastante comum no Gótico nacional e cujas características básicas haviam sido definidas 
dois séculos antes. Três naves, de cinco tramos, separadas por arcarias quebradas (iluminadas por um grande janelão da fachada 
principal e por frestas laterais) e uma cabeceira tripartida, com a capela-mor de maior relevância volumétrica, é o que de mais comum a 
arquitectura paroquial gótica produziu. A relativa inovação, que neste caso deve ser entendida como uma tentativa de maior prestígio do 
edifício, é dado pela existência de um transepto saliente, solução que reforça mais a proximidade para com as catedrais (e os grandes 
conventos mendicantes) e menos para com a arquitectura paroquial 

No século XVI, em pleno período áureo de Viana, a igreja foi alvo de numerosos melhoramentos e, mais importante, da instituição de 
várias capelas privadas, com função funerária. Destas, destaca-se a capela dos Camaridos, junto ao braço Norte do transepto, com o seu 
duplo arco de volta perfeita, inserido numa moldura quadrangular limitada por colunas torsas, e a abóbada polinervada. 

A capela dos Mareantes (a mais importante no século XVI) e a do Senhora da Cana Verde, construída por João Lopes já sob o signo do 
Maneirismo, provam como o espaço não cessou de ser enriquecido. Nos inícios do século XVIII, sob o impulso do enérgico arcebispo 
bracarense D. Rodrigo de Moura Teles, teve lugar uma campanha barroca de que resta, por exemplo, o aspecto geral da capela-mor, 
datada de 1713. Mas a história da Matriz de Viana conta também com momentos de destruição, como os incêndios de 1656 e 1809. Este 
último obrigou ao encerramento da igreja durante quase trinta anos, reabrindo finalmente em 1835 com as marcas próprias de um 
neoclassicismo cenográfico acima dos arcos divisores das naves.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Igreja de Nossa Senhora do Carmo, incluindo o claustro e a capela nele existente com o recheio da talha e imaginária da mesma capela  

Arquitectura Religiosa / Igreja 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior  

Rua do Carmo 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 129/77, DR 226, de 29-09-1977 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “Após a realização do Concílio de Trento a Igreja Católica utilizou a arte para propagar a doutrina católica reformada, definindo regras de 

produção artística. As ordens religiosas procuraram ser o veículo de propagação dos ensinamentos da Igreja, utilizando as suas 
comunidades locais e a arquitectura edificada na época para esse fim.  

Em 1616, numa época em que a Europa cristã defendia em pleno os valores da Contra-Reforma, o Capítulo Provincial Carmelita, reunido 
em Lisboa, decidiu fundar um convento da ordem em Viana da Foz do Lima, uma terra na época enriquecida pelo dinheiro do comércio 
ultramarino, que preocupava os homens da Igreja pelo seu contacto estreito com as comunidades protestantes do Norte da Europa. 
Algum tempo depois um grupo de frades carmelitas instalou-se em Viana, sendo nomeado responsável pela edificação do novo convento 
Frei António do Santíssimo Sacramento. O local escolhido ficava situado algumas ruas acima do rio, para a zona a este da igreja matriz da 
vila, designado por sítio dos Mendonças, onde a comunidade comprou alguns terrenos. No ano de 1621 iniciavam-se as obras de 
construção, e alguns anos depois, em 1625 os religiosos mudavam-se para o convento. As obras iriam arrastar-se pelos anos seguintes; a 
área de dormitórios era terminada em 1628, enquanto a igreja foi construída entre 1634 e 1647, ano em que foi aberta ao culto.  

Baseada na linguagem do maneirismo reformado, a estrutura do convento de Nossa Senhora do Carmo obedece ao protótipo das igrejas 
conventuais carmelitas, com planta em cruz latina, de transepto reduzido, nave com capelas comunicantes, coberta por abóbada de 
berço, e cruzeiro com cúpula.  

A fachada foi desenhada também segundo as soluções anticlássicas, desenvolvendo-se num modelo austero de grande sobriedade e 
verticalidade, em que os diferentes corpos da fachada são separados por pilastras toscanas e os poucos elementos decorativos inspiram-
se na tratadística flamenga, como as aletas laterais do frontão ou os pináculos de remate da torre sineira e das pilastras. O corpo central 
da fachada é marcado pela arcada no primeiro registo e pela janela rasgada no terceiro registo, que ilumina o interior do templo, ligados 
no registo intermédio por um nicho, e terminado em empena. Adossadas à fachada lateral direita estão as antigas dependências 
conventuais.  

O interior do templo é decorado por painéis de azulejo de padrão e talha dourada. O espaço da capela-mor, cujo projecto decorativo foi 
executado entre 1688 e 1694, ano em que o convento pagou o douramento das talhas, é decorado com retábulo e sanefas de estilo 
nacional da fase inicial. Os altares laterais foram executados mais tarde em talha rococó. O espaço da sacristia é também decorado com 
talha seiscentista.  

O espólio documental da comunidade de Nossa Senhora do Carmo refere alguns elementos que mostram a intenção de serem 
executadas obras no espaço do convento nos últimos anos do século XVII, que envolviam a construção de um edifício anexo ao convento 
e de instalações à volta de um claustro interior. Cerca de 1725 haveria a necessidade de ampliação de alguns espaços anexos ao templo, 
nomeadamente o refeitório, lavandaria, dispensa e enfermaria. No entanto esta obras não teriam sido executadas, embora restem os 
projectos arquitectónicos das mesmas, e no espaço exterior ao convento, a comunidade carmelita apenas patrocinou a edificação de um 
fontanário público. 

Em 1834, após a extinção das ordens religiosas, o convento foi confiscado e a comunidade dispersa, e dois anos depois a igreja foi cedida 
à Confraria de Nossa Senhora do Carmo, enquanto as dependências conventuais foram adquiridas pelo Visconde de Porto Covo. Em 
1857 a igreja passava para a tutela da Ordem Terceira do Carmo. Desde 1953 o espaço anexo ao templo funciona como seminário.” 
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Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Cruzeiro do Adro do Convento de São Francisco do Monte  

Arquitectura Religiosa / Cruzeiro 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior  

Bairro da Abelheira 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 37 801, DG 78, de 02-05-1950 

Descrição “O convento de São Francisco do Monte foi o terceiro cenóbio da Ordem Franciscana em Portugal. Fundado em finais do século XIV, 
sofreu várias remodelações e ampliações ao longo dos séculos. Diante do arco de entrada da portaria do convento ergue-se o que resta 
de um cruzeiro, que fazia par com outro, idêntico, no interior da propriedade. Foi construído presumivelmente entre os séculos XVII e 
XVIII, a par de alguma obra de monta que então se fizesse, numa altura em que o convento funcionava apenas como oratório (tendo os 
monges transitado para o Convento de Santo António dos Capuchos da vila em 1612). A data mais provável andará em torno de meados 
do século XVII, uma vez que em 1751 - 1759 uma boa parte do conjunto conventual foi profundamente remodelado, a expensas de 
Sebastião Pinto Sotto Maior, numa campanha que abrangeu justamente a zona da portaria.  

O monumento em granito, derrubado e mutilado pela queda de um eucalipto em 1979, levantava-se sobre um soco de quatro degraus 
quadrangulares, de aresta, que ainda se encontram no local, enquadrados pela frontaria arruinada do convento. É possível conhecer a 
sua feição original através de fotografias antigas. Da coluna resta um troço de fuste, esguio e facetado, que era rematado por uma esfera 
muito achatada, de boas dimensões, encimada por pequena peanha onde assentava a cruz. Era esta uma cruz latina, com braços 
terminados em flor-de-lis ao modo da cruz de Calatrava, mas com a decoração à mesma distancia das restantes no braço inferior. Daqui 
resulta uma cruz latina (com haste inferior mais longa) à qual se sobrepõe a marcação de uma cruz grega (hastes de tamanho igual) 
flordelisada. No centro estaria a abreviatura latina IHS.” 
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Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Fachada do prédio manuelino da Rua de S. Pedro, 28; Casa dos Costa Barros  

Arquitectura Civil / Edifício 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior  

Rua de São Pedro, 28 
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Património classificado e em vias de classificação 
Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 41 191, DG 162, de 18-07-1957; ZEP DG (II Série), n.º 149, de 27-06-1973 

Descrição “A designada Casa dos Costa Barros fica situada numa das ruas mais antigas de Viana, inserida no antigo burgo medieval, que durante 
os séculos XIV e XV se desenvolveu dentro das muralhas da vila, em torno da Sé e da antiga Igreja de São Salvador. Este espaço, 
"rasgado por estreitas vielas, ladeadas de pequenas casas sombrias" (MOREIRA, Manuel, 1985, p. 67) foi-se renovando socialmente a 
partir da segunda metade da centúria de Quatrocentos.  

Na realidade, à medida que o comércio marítimo do porto de Viana crescia, a sociedade vianense foi crescendo e enriquecendo, dando 
origem a um grupo de poderosos e ricos mercadores, composto tanto por burgueses como pela nobreza local. Estes homens ocuparam 
as artérias principais da vila, as "ruas mais populosas e activas" (REIS, A. Matos, 1995, p. 12), construindo então casas opulentas, que 
através dos programas decorativos exteriores demonstravam o poder económico e o estatuto social dos seus habitantes.  

Assim, nos primeiros anos do século XVI assiste-se em Viana da Foz do Lima a um curioso fenómeno de "redecoração" das casas 
medievais situadas nas ruas periféricas à Sé. São os casos da Casa Luna, um conjunto de prédios medievais unificado por um programa 
decorativo de gosto ao romano executado pelo mestre João Lopes o Velho , ou a Casa dos Costa Barros, na fachada da qual se destaca 
um conjunto de janelas e portais de gosto manuelino.  

Situada junto à antiga porta das Atafonas, o primitivo edifício da Casa Costa Barros terá sido edificado ainda no século XV, sendo 
possivelmente reconstruído no início do século XVI para integrar o programa manuelino. Supõe-se que os proprietários da casa na época 
seriam os Pitas de Caminha (GOMES, P. Varela, CALDAS, J. Vieira, 1990, p. 43), embora se desconheça o executor do projecto. É no 
entanto indiscutível a sua importância como um dos exemplares da arquitectura civil urbana do primeiro quartel do século XVI.  

De planta rectangular, a casa está dividida em dois registos. A fachada desenvolve-se longitudinalmente, num ritmo assimétrico, marcado 
pela abertura de quatro portas e quatro janelas. No registo inferior foram abertas, da esquerda para a direita, uma porta com arco 
contracurvado, e três portas de moldura rectangular ladeadas por colunelos com capitéis decorados com motivos vegetalistas.  

No andar nobre da casa foram abertas quatro janelas, dispostas no eixo das portas. A primeira possui moldura com arco conopial, 
decorado com florões, tanto no intradorso como no prolongamento dos colunelos que ladeiam o conjunto. A janela seguinte apresenta um 
modelo muito simples, com duplo arco (?mainel) de várias voltas.  

Entre estas duas fenestrações foi colocada a pedra de armas de José Mâncio da Costa Barros, militar e cavaleiro da Ordem de Cristo, que 
adquiriu a casa em 1765. Esta ficaria a partir de então ligada ao seu nome de família.  

A terceira janela do andar nobre é o elemento que mais se destaca no frontispício. De grande riqueza decorativa, apresenta um modelo 
executado no primeiros anos do Renascimento, fazendo uma simbiose entre a estrutura manuelina e os motivos decorativos de grotesco 
com figuras de sereias, enrolamentos vegetais e florões. A última janela, à direita, é decorada com florões e cogulhos.  

A execução de um elaborado programa decorativo para as janelas do piso nobre demonstra a preocupação dos proprietários com o 
enobrecimento da casa, transformando uma habitação de fundação medieval num dos mais interessantes palacetes renascentistas de 
Viana da Foz do Lima.” 
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Convento de São João de Cabanas, incluindo a sua mata e os terrenos circundantes  

Arquitectura Religiosa / Convento 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Afife 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 67/97, DR 301, de Dezembro 1997 

Descrição “A fundação primitiva do mosteiro de Cabanas data de 564, sendo atribuída a sua edificação a S. Martinho de Dume. Nas centúrias 
seguintes, o mosteiro prosperou economicamente, tornando-se senhor de todas as terras circundantes. Segundo as Inquirições de 1258 o 
mosteiro de Cabanas era de padroado real, tendo sido D. Sancho I a definir os seus limites em 1187. Sucederam-se os comendatários, e 
cerca de 1382 o mosteiro passou para a Ordem de São Bento, tornando-se uma casa de convalescença e repouso de doentes.  

O complexo conventual foi reformulado no início do século XVII, numa campanha de obras que lhe conferiu o aspecto actual. A estrutura 
seiscentista do convento apresenta um modelo maneirista erudito com programa decorativo de raiz flamenga. A igreja, de pequenas 
dimensões, possui planta longitudinal de nave única, à qual foi adossada na fachada lateral esquerda a torre sineira, de secção 
quadrangular, e na fachada lateral direita as dependências conventuais, de que se destaca o claustro, também de planta quadrangular.  

O programa decorativo é de grande sobriedade, de acordo com as linhas austeras do edifício, tendo o seu autor optado por elementos 
decorativos como os pináculos e as volutas. O portal de moldura rectangular simples é rematado por frontão interrompido e encimado por 
um nicho, decorado por volutas e enrolamentos, com a imagem de São João, ladeado por janelas gradeadas. O corpo da igreja e a torre 
sineira são rematados por pináculos e cobertura cónica.  

O claustro, de dimensões reduzidas, foi edificado numa linguagem clássica, apresentando dois registos, o primeiro com arcada assente 
em colunas toscanas, e o segundo com janelas separadas por colunelos de cantaria. Ao centro da quadra do claustro foi edificada uma 
fonte com tanque circular decorado por volutas e imagem escultórica ao centro.  

Em 1834, com a extinção das Ordens Religiosas, o convento e a propriedade circundante passou para a alçada da Fazenda Nacional, 
sendo vendido em Março desse ano em hasta pública ao General Luís do Rego, Visconde de Geraz do Lima; a partir de então o convento 
teria vários proprietários. No século XX o Convento de São João de Cabanas ficou conhecido por ser o local de férias do poeta Pedro 
Homem de Mello.” 
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Casa da Praça / Casa Malheiro Reimão / Casa da Capela das Malheiras  

Arquitectura Civil / Casa 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 5/2002, DR, 1.ª série-B, de 19/02/2002 

Descrição “Situada na antiga Rua da Praça das Couves, a Casa Malheiro Reimão é considerada uma das mais significativas construções barrocas 
da cidade, e da arquitectura civil portuguesa do século XVIII. As suas características permitem inscrevê-la nos modelos habituais da 
época, com fachada longa, e aberta por uma série bem ritmada de vãos. É, no entanto, a sua capela, que se desloca para fora do eixo do 
frontispício, e se insere na praça, definindo ainda o início de uma outra rua, que mais se destaca, conferindo a todo o conjunto uma 
importância urbanística ímpar, onde os valores cenográficos do barroco se encontram bem presentes. Do lado oposto da rua, o fontanário 
evocativo da história de Viana, complementa e equilibra o efeito da capela, contribuindo para tornar esta artéria um importante testemunho 
do urbanismo barroco (CALDAS; GOMES, 1990, p. 82).  

De acordo com os dados disponíveis, o edifício habitacional começou a ser edificado entre 1753 e 1757, anos em que se procedeu à 
aquisição dos terrenos. Todavia, Castro Caldas defendeu, recentemente, que a articulação dos quatro corpos da casa - dois habitacionais 
paralelos entre si, a cozinha e a capela - denuncia a existência de um corpo anterior, modificado pela intervenção de cariz barroco 
(CALDAS, 2005, p. 179). A capela é ligeiramente mais tardia - a obra foi iniciada em 1758. A longa fachada principal desenvolve-se em 
comprimento, e divide-se em dois andares, cuja diferenciação é acentuada por um friso que se une aos frontões das janelas inferiores e 
aos aventais das do andar nobre. As janelas do piso térreo são intercaladas por portas, cujo frontão rompe o friso, ultrapassando a linha 
divisória dos andares. A distância entre os vãos diminui à medida que se aproxima o eixo central, com a pedra de armas, o qual ganha 
assim maior destaque, embora tal solução, própria do barroco, implique menor clareza em relação ao espaço interno (IDEM).  

No topo, a capela é definida por pilastras de capitéis, muito decorados. A sua fachada, oblíqua em relação à casa, termina num frontão 
curvo, flanqueado por fogaréus. Ao centro, abre-se o portal, com profusamente decorado, a que se sobrepõe o amplo janelão com 
moldura de concheados, e ainda uma cartela de ornamentação semelhante. De acordo com João Vieira Caldas e Paulo Varela Gomes 
(1990, p. 82), os elementos decorativos integram-se no desenho das estruturas, criando uma unidade perfeitamente coerente. Por outro 
lado, o carácter menos delicado destes ornatos (mais afastados do rococó alemão ou francês), a par do decorativismo do conjunto, torna 
esta capela um suporte perfeito para receber a luz de Viana do Castelo, para a qual terá sido concebida "no frágil mas exacto ponto entre 
a violência e a distinção" (CALDAS; GOMES, 1990, p. 82).  

Não é conhecido o autor deste conjunto, muito embora a tradição aponte o nome de André Soares como o mais provável e, até mesmo, 
como o arquitecto nortenho em melhores condições de conceber uma obra desta natureza, em termos arquitectónicos e urbanísticos. 
Contudo, Robert Smith excluiu a casa dos Malheiro Reimão da listagem de obras atribuídas a Soares e os autores que temos vindo a 
seguir apontam, como alternativa, o nome de José Álvares de Araújo, discípulo do artista bracarense com quem trabalhou noutras obras, 
em Viana, contemporâneas da casa da Praça, como é o caso do retábulo do Rosário de São Domingos (SMITH, 1973). A tratar-se de 
uma obra de André Soares, corresponde à última fase da sua carreira (a partir da década de 1760), em que predomina a depuração e 
uma maior linearidade (SMITH, 1973, p. 507).  

Por sua vez, a fachada do edifício, sóbria e depurada, inscreve-se na tradição arquitectónica seiscentista de Viana, podendo mesmo ser 
cotejada com a casa da Carreira.” 
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Património classificado e em vias de classificação 
Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Casa Grande da Meadela  

Arquitectura Civil / Casa 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Meadela  

Lugar da Igreja 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura)  

Decreto Despacho de 31 de Maio de 1994 

Descrição “Outrora freguesia rural, muito procurada pela nobreza vienense, Meadela foi integrada no perímetro urbano de Viana do Castelo em 
1988. A denominada Casa Grande, situada junto à igreja paroquial de Santa Cristina, orago da freguesia e a cujo culto se encontra 
intimamente ligada a história do nome de Meadela, é uma edificação já do século XIX. Não são conhecidos os seus primitivos 
proprietários, responsáveis pela sua construção, e os dados disponíveis sobre o imóvel são muito reduzidos.  

A Casa desenvolve-se em planta rectangular, destacando-se pelas suas dimensões e também pela depuração arquitectónica. Não 
podemos deixar de ver aqui alguma influência do denominado pombalismo, principalmente ao nível da mansarda que se ergue sobre a 
fachada principal. Esta, é aberta por uma série de vãos que, todavia, não são simétricos. Assim, no primeiro registo encontramos, ao 
centro, o portal principal, a que se acede por seis degraus semicirculares, e que se liga à janela de sacada que se lhe sobrepõe. Ladeia 
esta porta uma janela rectangular e outras duas de guilhotina, do lado direito. Do lado oposto, a ordem é inversa. Todavia, a assimetria é 
menos evidente no andar nobre, uma vez que as janelas de sacada que ladeiam a central, formam uma composição única com as duas 
últimas janelas do piso inferior. Somente do lado esquerdo, a última janela não tem correspondência com nenhum vão inferior.  

A mansarda, com duas janelas de sacada sobre a fachada principal, encontra-se deslocada para o lado direito. O alçado lateral que dá 
para a rua é mais equilibrado, apresentando no primeiro registo vãos rectangulares, e no segundo uma alternância entre janelas de peito e 
janelas de sacada, estas últimas formando uma composição única com os vãos inferiores.  

No interior, ganha especial relevância a escadaria de acesso ao andar nobre, iluminada por uma clarabóia.” 
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Categoria / Tipologia 

 

Casa e Quinta de Monteverde  

Arquitectura Civil / Conjunto 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Castelo do Neiva 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura)  

Decreto Despacho de abertura de 14 de Abril de 1997 

Descrição “A Quinta de Monteverde pertenceu, desde o século XV, ao morgado da Senhora das Neves de Sendim, pertencente à família Cunha 
Lobo Barbosa Sottomaior. A casa foi construída em meados do século XVI, sendo então designada como Casa das Torres do morgado da 
Senhora das Neves de Sendem.  

Em 1790 o juiz genovês Luigi Monteverdi veio a Portugal para assistir ao casamento do Príncipe D. João com D. Carlota Joaquina, 
acabando por ficar no país, casando alguns anos mais tarde com a proprietária da casa das Torres, D. Teresa da Cunha Lobo Barbosa 
Sottomaior. A partir de então a propriedade passaria a ser designada por Quinta do Monteverde, em alusão ao novo proprietário.  

A casa foi construída segundo o modelo de arquitectura civil do renascimento, desenvolvendo o volume da casa entre duas torres 
simétricas, elementos que demonstram a influência da arquitectura militar medieval. Não possuindo já qualquer objectivo defensivo, as 
torres dos solares quinhentistas estão associadas à nobreza e prestígio da família proprietária.  

A fachada apresenta-se dividida em três corpos distintos, correspondendo os centrais às torres. No volume central foi edificada ao centro 
a escadaria, que permite o acesso ao piso superior da casa, e portal de moldura rectangular com cornija, ladeado por janelas 
rectangulares de moldura semelhante. O corpo central é ladeado por dois torreões, divididos em três registos, o primeiro com janelas de 
sacada com guarda de ferro, semelhantes ao portal de entrada, o segundo com janelas de peito de moldura rectangular. Os corpos das 
torres são rematados lateralmente por contrafortes encimados por pináculos. Interiormente a casa foi muito alterada, devido às obras de 
adaptação do espaço a funções de turismo de habitação.” 
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Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Hospital Distrital de Viana do Castelo / Hospital de Santa Luzia  

Arquitectura Civil / Hospital 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Viana do Castelo (Monserrate)  

Estrada de Santa Luzia 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura)  

Decreto Despacho do Gabinete do Presidente n.º 21/GP/05, para DRP abrir processo 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “Encomenda da Direcção Geral das Construções Hospitalares, afecta ao Ministério das Obras Públicas, o Hospital Distrital de Viana do 

Castelo, com projecto arquitectónico de Rául Chorão Ramalho, encerra um programa arquitectónico amplo e complexo. Implantado no 
terreno sobre uma planta modular de quatro corpos articulados e inter-comunicantes, o conjunto arquitectónico espelha bem, a forma 
serena e funcional com que o arquitecto responde à encomenda programática. Neste projecto colaboraram também os artistas plásticos 
Júlio de Resende, João Aquino Antunes, Guilherme Camarinha e G.Bastos.” 
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Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Casa dos Alpuim , incluindo jardim / Casa dos Algorreta  

Arquitectura Civil / Casa 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Viana do Castelo (Monserrate) 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura)  

Decreto Despacho de abertura de 5 de Julho de 1999 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “Ao longo da segunda metade do século XV o perímetro urbano de Viana da Foz do Lima foi aumentando gradualmente, expandindo-se 

para o exterior da cerca medieval. O comércio ultramarino com os portos europeus e as ilhas atlânticas originou nos primeiros anos de 
Quinhentos um crescimento populacional e económico na vila minhota, pelo que o perímetro urbano ia sendo alargado, quer no sentido 
paralelo ao rio, em direcção ao mar, quer para a zona montanhosa sobranceira à vila (REIS, 1993).  

Junto à igreja matriz foi aberta uma nova praça, o Campo do Forno, onde foram edificados os Paços do Concelho. A noroeste destes foi 
fundado o Convento de Sant'Ana, cuja construção, iniciada em 1510 (CALDAS; GOMES, 1990, p.40), originou a abertura de novas ruas 
para o lado do monte de Santa Luzia.  

A partir do ano de 1530 algumas famílias nobres de Viana instituíram novos morgados, que incluíam terrenos situados no espaços desses 
arruamentos. O quarteirão onde actualmente está edificada a Casa Alpuim, bem como a Casa da Carreira, pertencia à família Fagundes.  

Em 1553 Rui Fagundes, arcipestre da Colegiada de Viana, vinculou os terrenos da rua de Santana, juntamente com a quinta do Outeiro, 
nomeando administrador deste morgado o seu filho Baltasar Fagundes. Em 1602 este vínculo era vendido a Cristóvão de Alpuim da Silva, 
que instituiu morgado para a sua família (ALPUIM; VASCONCELOS, 1983, p.85).  

A edificação da casa foi iniciada na segunda metade do século XVI, prolongando-se até à centúria seguinte. Em 1627 estava ainda em 
construção a ermida, dedicada a Nossa Senhora da Conceição e situada no lado oposto ao torreão, edificado já no século XVIII.  

Em 1875 a família Alpuim vendeu a casa a José Lopes Guimarães, que realizou grandes obras no interior do imóvel, adaptando o piso 
superior a habitação e o inferior a fins comerciais. Em 1966 era instalada no edifício a Biblioteca Municipal, que aí permanece até hoje.  

A Casa Alpuim apresenta uma estrutura ecléctica, que denuncia diversas campanhas de obras em diferentes épocas. A planta disposta de 
forma rectangular denuncia o gosto da arquitectura civil senhorial maneirista. A estrutura austera da fachada é marcada pela regularidade 
e simetria da disposição das janelas e portas, e revela a divisão interior da casa, que de acordo com a tratadística da época, destinava o 
piso térreo às divisões de serviço, e o andar superior às salas nobres e áreas de habitação.  

O programa decorativo demonstra uma curiosa permanência da linguagem manuelina na região de Viana muito para além das primeiras 
décadas do século XVI, à semelhança do que sucede na vizinha Casa da Carreira, considerada um dos primeiros exemplos de 
arquitectura revivalista portuguesa (MOREIRA, 1986, p.85).  

As portas, que se alternam em moldura rectangular e de arco abatido, e as janelas do piso nobre, de moldura mainelada, são encimadas 
por frontões contracurvados de gosto barroco. O conjunto da fachada é rematado por um conjunto de merlões, e do lado esquerdo da 
fachada principal foi erigida uma torre, também coroada por merlões, com gárgulas de canhão, possuindo ao centro janela mainelada com 
balaustrada de ferro.  

O interior do palacete foi muito alterado para adaptação aos serviços municipais que actualmente funcionam no seu espaço, e em 1990 a 
Câmara Municipal de Viana realizou obras de transformação para geminação com o edifício dos Paços do Concelho, situados no palácio 
Carreira.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Convento de São Francisco do Monte  

Arquitectura Religiosa / Convento 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior 

A partir da Abelheira por E.M. até ao lugar de São Francisco, acedendo-se ao Convento por caminho lajeado 
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Património classificado e em vias de classificação 
Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura)  

Decreto Despacho de abertura de 8 de Fevereiro de 2002 

Descrição “Implantado na encosta do Monte de Santa Luzia, o Convento de São Francisco de Viana foi fundado em finais do século XIV, sendo a 
primeira casa conventual edificada na vila da foz do Lima.  

Mantendo da edificação original a estrutura da capela-mor, o convento foi totalmente remodelado em 1554, numa obra custeada por 
Gonçalo Parreira Vilas Boas, fidalgo da Areosa. Desta campanha de gosto renascentista subsistem alguns portais e o claustro de ordem 
jónica, dividido em dois pisos com quatro alas. À volta deste claustro quinhentista foi organizado o complexo conventual, embora 
subsistam poucos elementos da estrutura então edificada.  

Em 1590 a igreja primitiva foi totalmente remodelada, sendo então edificado o coro-alto. No entanto, no ano de 1612 o Convento de São 
Francisco ficava reduzido a oratório, uma vez que foi construído no centro da vila o Convento dos Capuchos, para onde transitaram a 
maior parte dos frades até então residentes no Monte.  

Entre 1751 e 1759 eram remodelados alguns elementos do conjunto conventual, a expensas de Sebastião Pinto Sotto Maior, padroeiro de 
São Francisco. Desta grande obra subsistem o portal principal do templo, a portaria, alguns espaços conventuais e uma pequena capela, 
de planta quadrada, situada numa das alas do convento. 

Até ao primeiro quartel do século XIX, o convento foi sendo objecto de sucessivas obras de remodelação. Em 1834, com a extinção das 
Ordens Religiosas, o convento foi comprado em hasta pública pelo Visconde de Carreira, que constituiu no espaço da cerca uma 
exploração agrícola.  

A partir da década de 60 do século XX o espaço conventual entrou em progressivo estado de degradação, e em 1987 o seu último 
proprietário, Rui Feijó, doou-o à Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo.  

Actualmente o Convento de São Francisco apresenta-se num lamentável estado de ruína e abandono, embora tenham sido feitos 
esforços para a sua recuperação. No ano de 2001 o espaço foi comprado pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo, para ali instalar 
dependências administrativas.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Igreja de São Bento  

Arquitectura Religiosa / Igreja 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior 
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Património classificado e em vias de classificação 
Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura)  

Decreto Despacho de abertura de 17 de Fevereiro de 2006 

Descrição “Fundado em 1545 por um grupo de vianenses "ilustres", o Convento de São Bento de Viana da Foz do Lima foi construído para albergar 
jovens raparigas, sobretudo filhas da nobreza local. No documento da sua instituição, estabeleceram os seus fundadores que o convento 
deveria ser "edificado na ermida do mesmo nome que está nos arrabaldes da vila" (VALE, 1986, p. 34), um pequeno templo junto ao Lima 
que servia de albergue aos peregrinos compostelanos, à época guardado por Frei Jerónimo.  

As obras de construção iniciaram-se em 1549, depois de confirmada a instituição por bula papal, e a direcção das mesmas estava a cargo 
de Fernão Pires, mestre pedreiro local (Idem, ibidem, p. 36). No entanto, o edifício só estaria concluído em 1587 (idem, ibidem).  

No início do século XVIII, devido à ruína da estrutura quinhentista, a abadessa D. Ana de São Marçal ordenou que se reedificasse o 
convento, nomeadamente os dormitórios e o espaço interior da igreja. A obra ficaria a cargo do engenheiro Manuel Pinto de Villalobos 
(Idem, ibidem, pp. 39-41).  

Actualmente, nada mais resta deste complexo conventual feminino para além da igreja e de uma parte do claustro, uma vez que a 
estrutura utilitária do cenóbio, designadamente o dormitório e refeitório, foi demolida em 1891, depois da extinção do convento, por ordem 
da Câmara Municipal de Viana. No espaço ocupado até então pelo cenóbio foi edificado, posteriormente, o mercado municipal.  

A pequena igreja de São Bento apresenta um modelo de linhas simples, cuja planimetria é composta pelos volumes da nave e da capela-
mor. A fachada principal divide-se em três registos distintos, apresentando no piso térreo o portal, enquadrado em duplo alfiz, com arco de 
volta perfeita ladeado por pilastras. Sobre este foi edificada uma magnífica janela de moldura rectangular, cuja face é totalmente 
preenchida por um rendilhado de florões. A rematar o conjunto, no último registo, rasgou-se um óculo, também com rendilhado. O 
frontispício é rematado em empena, cujo vértice possui uma imagem de Cristo, e os cunhais, dois anjos.  

Na fachada lateral foi aberto outro portal, que à época da construção era o portal principal do templo, como era regra nos conventos 
femininos. Com a data de 1549 inscrita na aduela do arco, o portal lateral apresenta uma estrutura semelhante ao principal, estando 
inserido num duplo alfiz com pilastras e capitéis com motivos em relevo.  

O interior, de uma só nave, é decorado com azulejos de tapete policromos, de manufactura seiscentista, e coberto por tecto de caixotões 
de madeira, pintados com cenas da vida de São Bento e de Santa Escolástica. Do lado do Evangelho foi colocado um púlpito de talha 
dourada, um altar de madeira pintada e dois de talha dourada. Do lado oposto, subsistem restos de um antigo cadeiral, cujo espaldar 
possui restos de um conjunto de alegorias aos doze meses do ano, e dois altares de talha.  

A capela-mor, remodelada no primeiro decénio do século XVIII, é coberta por tecto com caixotões de madeira, decorados com motivos de 
brutesco . As paredes são revestidas por painéis de azulejo historiados, da autoria de Teodósio dos Santos, com cenas da vida do 
padroeiro (REIS, 1990, p. 393). Ao centro, foi disposto o retábulo-mor de talha dourada, edificado em 1715.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Casa Ruben A  

Arquitectura Civil / Casa 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Carreço 
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Património classificado e em vias de classificação 
Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura)  

Decreto Despacho de abertura do presidente do IPPAR de 30/12/2004 

Descrição “A Casa Ruben A., assim denominada pela história da arquitectura portuguesa, em honra do seu proprietário, o poeta Ruben Andresen, 
teve projecto arquitectónico do seu primo, o arquitecto João Andresen. Datado de 1948, este projecto visa a concepção de uma habitação 
unifamiliar não tanto de habitação permanente mas como habitação de veraneio ou de estância periódica. Situada no Alto do Carreço, 
Viana do Minho, a Casa Ruben A. é resultado formal de um diálogo frutuoso entre o encomendador literato e o arquitecto criador e 
resultado previligiado de implantação arquitectónica tendo em linha de conta o local onde se edifica.  

A casa, disposta na perpendicular das curvas de nível de cota, estruturada entre duas longas lâminas que cortam o terreno e se 
apresentam cobertas por telhado de água única, contrariam o desnível natural do terreno e permitem a criação de uma dependência em 
mezzanine sobre a sala. Um segundo corpo abre para a sala à zona de serviços e uma segunda dependência (quarto, sala) articula a 
possibilidade de expansão da habitação, como mais tarde se veio a realizar.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Escola Industrial e Comercial de Viana do Castelo / Escola Secundária de Monserrate  

Arquitectura Civil / Escola 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Viana do Castelo (Monserrate)  

Rua de Monserrate 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Encerrado  

Decreto Despacho de 12-09-2008 do Director do IGESPAR,I.P. determina o encerramento do processo; O imóvel esteve em vias de 
classificação nos termos do DL 173/06, de 24 de Agosto 

Descrição  
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Património classificado e em vias de classificação 
Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Antigo Liceu Gonçalo Velho (Liceu Nacional de Viana do Castelo) / Escola Secundária Pluricurricular de Santa Maria Maior  

Arquitectura Civil / Escola 

 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior  

Rua Manuel Fiúza Júnior 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Encerrado  

Decreto Despacho de 12-09-2008 do Director do IGESPAR,I.P. determina o encerramento do processo; O imóvel esteve em vias de 
classificação nos termos do DL 173/06, de 24 de Agosto; Abrangido Zona Arqueológica de Viana do Castelo (ZEP) 

Descrição  

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Estação Meteorológica de Viana do Castelo 

Arquitectura Civil / Estação Meteorológica 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Meadela  

Lugar da Igreja 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Encerrado  

Decreto Despacho de 09.03.2009 do Director do IGESPAR,I.P. determina o encerramento do processo; DRCNorte propõe o encerramento 
em 4.03.2009, por não ter valor nacional; O imóvel esteve em vias de classificação nos termos do DL 173/06, de 24 de Agosto 

Descrição “Edifício de pequenas dimensões, construído na zona de Meadela, a 3 quilómetros de Viana do Castelo.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Quartel da Polícia de Segurança Pública de Viana do Castelo  

Arquitectura Civil / Edifício 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior  

Endereço / Local Rua de Aveiro, s/n 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Encerrado  

Decreto Despacho de 03.12.08 do Director do IGESPAR,I.P. determina o encerramento do processo; DRCNorte propõe o encerramento 
em 28.11.2008; O imóvel esteve em vias de classificação nos termos do DL 173/06, de 24 de Agosto; Abrangido Zona Arqueológica de 
Viana do Castelo (ZEP) 

Descrição  

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Cadeia da Comarca de Viana do Castelo / Actual Estabelecimento Prisional Regional de Viana do Castelo  

Arquitectura Civil / Cadeia 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Viana do Castelo / Viana do Castelo / Santa Maria Maior  

Avenida Capitão Gaspar de Castro 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Encerrado  

Decreto Despacho de 19.12.2008 do Director do IGESPAR,I.P. Determina o encerramento do processo; DRCN propõe encerramento em 
17.12.2008; O imóvel esteve em vias de classificação nos termos do Decreto-Lei n.º 173/2006, de 24-08-2006 

Descrição  

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Capela do Senhor dos Mareantes 

Arquitectura Religiosa / Capela 
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Património classificado e em vias de classificação 
Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Braga / Esposende / Esposende  

Rua Igreja da Misericórdia Esposende 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

A capela faz parte integrante da Igreja da Misericórdia de Esposende (classificada como IIP, Decreto Nº 735/74 de 21-12) 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “O território abrangido, na actualidade, pelo concelho de Esposende caracteriza-se por um profundo eclectismo morfológico dos terrenos, 

conferido, em grande parte, pelo facto de se estender desde as várzeas e veigas da costa atlântica até às zonas de interior, pontuadas de 
cumes e vales, estes últimos particularmente adequados à exploração agrícola.  

Abundante e diversificado em recursos cinegéticos, o termo foi procurado por diferentes comunidades humanas desde a mais alta 
antiguidade, embora com maior expressividade entre o Neolítico e a Idade do Ferro, a julgar pelos sítios arqueológicos identificados até ao 
momento, com destaque para exemplares de arquitectura megalítica, assim como para povoados fortificados de altura, sendo que "Parte 
das suas freguesias é atravessada pelo rio Cávado; outra parte, banhada pelo Atlântico. Mas todo o seu concelho cheira a maresia!" 
(AMÂNDIO, B., 1994, p. 34).  

Características que proporcionaram a fixação de gentes ao longo dos tempos, como testemunham as múltiplas estruturas erguidas 
secularmente.  

Foi o caso, entre outros, da "Capela do Senhor dos Mareantes", invocação fundamental num centro de mareantes, por excelência, e de 
toda uma vida desenrolada em torno da actividade piscatória, pois, "Se a formação do concelho está ligada intimamente ao 
desenvolvimento e progresso de Esposende, esta terra de marinheiros encontra por sua vez no rio Cávado o principal factor da sua 
ascendência, perante as restantes povoações que lhe ficam na vizinhança." (Idem, Ibidem, p. 36).  

A edificação da capela remontará ao século XVI ou XVII, após o período áureo da arte de marear decorrido entre as centúrias de XIV e de 
XV, especialmente expressivo nas localidades fronteiras ao Oceano. Um fenómeno que explicará, posto que em parte, a formação, 
justamente em trezentos, do Senhorio de Esposende, até que, depois dos esforços envidados pelas gentes locais para que D. Manuel I 
(1469-1521) lhe concedesse foral, foi elevado a Vila (1572) no reinado de D. Sebastião (1554-1578).  

A capela inscreve-se no interior da Casa do Despacho rasgada no lado do Evangelho da igreja da Misericórdia de Esposende. Uma 
situação que poderá confirmar a cronologia proposta para a construção da capela, uma vez que a formação de novas misericórdias neste 
período tem sido ultimamente associada ao movimento de autonomia municipal e, por inerência, à problemática da partilha de poderes 
(Cf. ABREU, L., 2003).  

À semelhança da igreja, as linhas depuradas da capela expressarão o predomínio de um gosto maneirista, perfeitamente contextualizado 
no período ao qual tem sido atribuída. Não obstante, são bastante visíveis as alterações produzidas pelas subsequentes campanhas de 
obras, realizadas entre os séculos XVII e XVIII.  

Assim, de par com a representação, na abóbada, dos Apóstolos enquadrados em caixotões e identificados por cartelas, a capela ostenta, 
nas paredes, silhar azulejar, em forma de losangos e seis quadros a óleo sobre tábua alusivos a passos da Paixão de Cristo emoldurados 
em talha dourada, no registo superior (AMÂNDIO, B., 1996, p. 131). E é esta mesma talha dourada, a par da branca, que reencontramos 
no arco de volta, assente em pilastras, onde proliferam elementos grotescos que se repetem, assim como a iconografia presente nas 
pinturas (vide supra), na parede testeira, profusamente revestida a talha dourada, e na qual se destacam, entre outras, as imagens de 
Cristo Crucificado, da Virgem e de S. João.” 

www.ippar.pt 
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Património classificado e em vias de classificação 
Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Menir de São Paio de Antas 

Arqueologia / Menir 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Braga / Esposende / Antas  

E.N. 13, no sítio do Alto do Monte, nas proximidades da Igreja Paroquial 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 26-A/92, DR 126, de 01-06-1992 

Descrição “Situado nas imediações de um castro, no cimo de uma pequena elevação e a cerca de três km do mar, este menir granítico, de secção 
quase circular, terá sido erguido entre o Neolítico Final e o Calcolítico (3.º milénio a. C.).  

De forma claramente fálica, este monumento megalítico possui cerca de um metro e setenta centímetros a partir do solo, e um metro e 
meio no seu maior diâmetro, ou seja, ao nível da sua base.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Ponte metálica de Fão (sobre o rio Cávado, entre Fão e Esposende) 

Arquitectura Civil / Ponte 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Braga / Esposende / Fão  

E.N. 13, sobre o rio Cávado 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 1/86 DR 2, de 03-01-1986 

Descrição “A ponte metálica de Fão, que atravessa o rio Cávado, inscrevia-se na antiga Estrada Real que ligava o Porto a Viana do Castelo. 
Começou a ser construída em 1888, sob projecto de engenheiro Reynaud e tendo como director da obra o engenheiro Abel Maria Mota. 
Quatro anos depois, em 1892, era inaugurada mantendo-se em funcionamento até 2006, ano em que foi encerrada para obras de 
beneficiação.  

A ponte, de tabuleiro metálico plano, com passeio para peões e candeeiros metálicos, é sustentada por sete pilares ovais. As cornijas são 
lisas, e uma delas, a jusante, assenta sobre cachorros. Na margem esquerda os peões acedem ao tabuleiro através de escadas. Por sua 
vez, a guarda metálica é formada pelos elementos que conferem solidez e estabilidade à ponte, ou seja, vigas em T, outras 
perpendiculares e tirantes na diagonal, o que desenha um recticulado em forma de losangos.” 

www.ippar.pt 
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Património classificado e em vias de classificação 
Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

 

Cividade de Belinho 

Arqueologia / Povoado Fortificado 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Braga / Esposende / Belinho 

Lugar de Belinho 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 1/86, DR 2, de 03-01-1986 

Descrição “A presente classificação reporta-se a um povoado fortificado proto-histórico, onde se registaram elementos comprovativos da sua 
romanização.  

Localizado no topo de um pequeno cabeço, nas imediações da Quinta de Belinho, este castro possuía um sistema defensivo de paredes 
autoportantes, composto por três linhas de muralhas erguidas com blocos graníticos assentes em seco, constituídas por dois paramentos 
paralelos preenchidos com pedra miúda, que chegam a atingir cerca de três metros e meio de espessura. Em duas das vertentes da 
elevação onde o povoado se encontra implantado, este sistema defensivo encontra-se reforçado pelos seus próprios declines acentuados.  

Durante as escavações levadas a cabo neste sítio arqueológico na década de vinte do século XX, registou-se a presença de algumas 
estruturas habitacionais, de planta predominantemente circular e sub-rectangular que pareciam formar uma espécie de "bairro".” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Forte de Esposende / Castelo de São João Baptista  

Arquitectura Militar / Forte 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Braga / Esposende / Esposende  

Lugar do Rio, foz do rio Cávado 
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Património classificado e em vias de classificação 
Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 28/82, DR 47, de 26-02-1982 

Descrição “Povoação pertencente à Casa de Bragança, Esposende foi um dos portos piscatórios do Minho que participou activamente na empresa 
dos Descobrimentos durante os séculos XV e XVI. No reinado de D. Manuel os moradores fizeram todos os esforços para obter foral, mas 
apenas em 19 de Agosto de 1572 D. Sebastião dotou a povoação com o estatuto de vila.  

Em 1699 foram abertos os alicerces para a construção de um forte junto à foz do rio Cávado para proteger a barra do rio, integrado no 
plano defensivo da costa portuguesa. O Forte de São João Baptista, originalmente de planta estrelada, possuía em cada um dos ângulos 
um baluarte e uma guarita. As obras terminaram em Junho de 1702, tendo sido nomeado como governador António da Cunha Sotto 
Mayor. A autoria do projecto é atribuída ao engenheiro Manuel Pinto Vila Lobos, tendo sido a construção dirigida pelo mestre Pedro da 
Rocha Vale, natural de Vila Nova de Cerveira. (AMÂNDIO, Bernardino,1994,p. 54)  

Em 1866 a estrutura original do forte, nomeadamente a disposição da sua planta, foi modificada para a construção de um farol e do 
respectivo edifício anexo, que serve de habitação ao faroleiro. Construído em ferro, o farol do forte de Esposende é uma das raras torres 
metálicas existentes em Portugal.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Igreja da Misericórdia de Esposende 

Arquitectura Religiosa / Igreja 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Braga / Esposende / Esposende  

Largo do Município 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Protecção IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 735/74, DG 297, de 21-12-1974 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “Não é conhecida a data concreta da instituição da Misericórdia de Esposende, muito embora se pense que terá ocorrido durante o 

reinado do Cardeal D. Henrique. Certo é que esta misericórdia viu confirmada a sua instituição e privilégios durante o reinado de Filipe I 
(ABREU, 2002). A esta fundação não deverá ser estranha a elevação de Esposende a vila, em 1572, uma vez que a instituição de novas 
misericórdias neste período começa agora a ser relacionada, pela mais recente historiografia, com a autonomia municipal e a questão da 
repartição de poderes (ABREU, 2003).  

Como as restantes misericórdias do país, também a de Esposende se dedicava à assistência dos mais desfavorecidos, e muito embora 
não dispusesse de um hospital próprio para a cura dos enfermos, há notícia de que possuía um outro, desde 1600, onde acolhia os 
peregrinos e caminhantes. Ainda hoje se desconhece a localização desta casa (COSTA, 1988, p. 26).  

A igreja, com a Casa do Despacho anexa, deverá ter sido construída entre o final de quinhentos e os primeiros anos da centúria seguinte. 
As suas linhas depuradas denunciam um gosto maneirista, ainda que sejam visíveis as alterações introduzidas pelas campanhas do final 
do século XVII e do século XVIII.  

De planta longitudinal, a igreja articula nave única com capela-mor profunda e, do lado do Evangelho, a capela dos Mareantes que se 
inscreve no interior da Casa do Despacho.  

A fachada principal é definida por pilastras nos cunhais, rematadas por pináculos sobre esferas, e aberta, ao centro, pelo portal com 
colunelos laterais, e de verga abatida, com cornija saliente. Este, é prolongada por uma cartela enquadrada por volutas e termina numa 
rosácea que, por sua vez, é sobrepujada pelas armas reais, já no tímpano do frontão que remata o conjunto. De lanços contracurvados, 
este é próprio de uma época avançada em relação ao portal, muito possivelmente já do século XVIII. Na fachada lateral (aberta para o 
largo da Câmara Municipal), o portal é idêntico ao principal, terminando com um nicho de volta perfeita rematado por frontão triangular.  

No interior, mantém-se a sobriedade da arquitectura, e mesmo os elementos de talha dourada, apesar de bastante mais exuberantes, são 
muito circunscritos. A nave é revestida por um silhar de azulejos de padrão seiscentista, destacando-se a capela dos Mareantes, em 
frente da qual se encontra o púlpito, e mais dois arcos de pedraria com retábulos, junto ao arco triunfal. Este, tal como os restantes, é de 
volta perfeita com impostas salientes. Termina com uma sanefa de talha polícroma. A capela-mor, coberta por abóbada de caixotões, 
exibe retábulo de talha de estilo nacional com alterações neoclássicas, e uma tela central representando Nossa Senhora da Misericórdia.  

A capela dos Mareantes é a que mais se destaca pelo revestimento integral de talha dourada maneirista. No arco, a talha branca e 
dourada exibe motivos de grotesco, terminando em sanefa. No interior, o tecto em caixotões enquadra representações de profetas do 
Antigo Testamento identificados através de cartelas. Nas paredes, um silhar de azulejos em forma de losangos, e no registo seguinte 
molduras de talha enquadram as pinturas alusivas à paixão de Cristo. Uma iconografia que se repete na parede testeira, revestida por 
talha dourada, com arco de volta a enquadrar Cristo Crucificado, a Virgem e São João. No pavimento, mosaicos pretos e brancos em 
xadrez.” 

www.ippar.pt 
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Património classificado e em vias de classificação 
Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Pelourinho de Esposende 

Arquitectura Civil / Pelourinho 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Braga / Esposende / Esposende  

Largo do Pelourinho 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 23 122, DG 231, de 11-10-1933 

Descrição “Apesar de ser povoação muito antiga, já designada de Esposendi nas Inquirições de 1258, Esposende subiu à categoria de vila e sede 
de Concelho apenas em 1572, por Carta Régia de D. Sebastião. Na sequência deste documento terá sido erguido o edifício dos Paços do 
Concelho, bem como o pelourinho. Este monumento foi, no entanto, desmantelado em 1867, durante as obras de construção de uma 
estrada na localidade. Foi restaurado no início do século XX, aparentemente reaproveitando-se alguns elementos originais.  

O pelourinho assenta numa plataforma de três degraus quadrangulares, de rebordo. A coluna ergue-se sobre plinto sensivelmente cúbico, 
com faces molduradas, rematado por ressaltos quadrangulares na base e topo. Possui pedestal de secção quadrangular, composto por 
molduras escalonadas, a partir do qual se eleva o fuste. Este é um pilar octogonal, de faces lisas, cingido na zona medial por um anel em 
ferro com argola de sujeição. O capitel é constituído por dois filetes oitavados, encimados por ábaco com a mesma configuração. Um 
plinto quadrado, com molduras crescentes na base e no topo, constitui o remate. Tem três faces decoradas com florões, e uma com a 
cruz da Ordem de Cristo. O conjunto é coroado por um pequeno pináculo cónico sobrepujado pela esfera armilar.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Menir de São Bartolomeu do Mar 

Arqueologia / Menir 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Braga / Esposende / Mar  

Lugar de S. Bartolomeu do Mar, sítio da Igreja Nova 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

IIP Imóvel de Interesse Público  

Decreto 26-A/92, DR 126, de 01-06-1992 
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Património classificado e em vias de classificação 
Descrição “Erguido entre o Calcolítico e a I Idade do Bronze, ou seja, abrangendo uma faixa cronológica que terá abrangido os 3.º e 2.º milénios a. 

C., este monumento megalítico de carácter devocional encontra-se implantado num terreno plano nas imediações do sítio da Igreja Nova 
de S. Bartolomeu do Mar.  

Tendo de altura cerca de dois metros acima do solo, este menir apresenta uma secção triangular e encontra-se fracturado na sua parte 
superior.  

Uma das faces deste monumento apresenta uma configuração algo antropomórfica, na qual se pode, ainda, observar a presença de oito 
covinhas distribuídas em conjuntos de duas ao longo do seu maior eixo vertical. É de igual modo nesta face do monólito granítico que se 
encontram dezanove fossetes.” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Grupo de Azenhas e Moinhos de Abelheira 

Arquitectura Civil / Moinho 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Braga / Esposende / Marinhas  

Lugar da Abelheira Marinhas 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Imóvel de Interesse Municipal 

Edital n.º 210/2004 de 14 de Janeiro 

Descrição Conjunto de estruturas molinológicas (de asa canseirosa, azenhas e engenhos de serrar madeira e triturar o linho) implantadas sobre a 
encosta. A construção de maior parte destes moinhos e azenhas é anterior a 1785. 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Casa das Marinhas  

Arquitectura Civil / Casa 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Braga / Esposende / Marinhas 
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Património classificado e em vias de classificação 
Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura)  

Despacho de 1 de Julho de 2004 do Presidente do IPPAR 

Descrição “Viana de Lima - 1954 Estrada Nacional Km 47-700 Freguesia das Marinhas, Esposende «Apesar de prevalecer, ao longo do itinerário de 

Viana de Lima, uma perspectiva idealizante e apologética dos fundamentos do movimento moderno, a linguagem desenvolvida para a 

moradia que constrói na freguesia de Marinhas, em Esposende, para sua própria habitação, não deixa dúvidas quanto à presença de uma 

dimensão nostálgica que a arquitectura sempre deixou nesta geração de arquitectos, mesmo antes da publicação do Inquérito à 

Arquitectura Popular Portuguesa. A sua implantação sobre uma pequena colina, pontuada pela presença de um velho moinho de vento 

que é assumido modernamente como um volume puro, enunciava, desde logo, a convivência de registos diferenciados, numa oscilação 

constante entre uma dimensão moderna, denunciada na cobertura plana da casa, ou no avanço da varanda do atelier sobre o espaço 

exterior, e uma visão culturalista marcada pela textura rústica das paredes de pedra, pela recorrência aos elementos construtivos locais 

que integra no edifício, ou pela procura de uma intimidade afastada de uma ideia mecânica do habitar. Uma dupla linguagem que, assim, 

reforça o uso estratégico simultaneamente crítico e criativo dos valores que convoca.»” 

www.ippar.pt 

Identificação  

Designação 

Categoria / Tipologia 

 

Casa Dr. Fernando Ribeiro da Silva / Casa de Ofir 

Arquitectura Civil / Casa 

Localização  

Divisão administrativa 

Outras referências 

 

Braga / Esposende / Fão 

Protecção 

 Grau 

Decreto 

 

Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura)  

Despacho Nº 50/2004-PRES., de 23 de Abril. 

Descrição “Projectada por Fernando Távora em 1957, a Casa de Ofir ergue-se num lote do de terreno livre. De cariz vincadamente organicista, o 
edifício implanta-se no terreno sob linha horizontalizante e articulando uma planta de desenho orgânico concebido em leque e que se 
transforma no ponto referencial do qual emanam as funções prográmaticas do edifício de habitação unifamiliar.” 

www.ippar.pt 

 

Fontes: www.ippar.pt; www.monumentos.pt 
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