
Recursos Hídricos /// Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos /// Volume 32# 01

61

REQUALIFICAÇÃO DE RIBEIRAS 
COSTEIRAS NO ÂMBITO DE UMA 
ESTRATÉGIA PARA A PROTECÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DO LITORAL NA ÁREA DE 
JURISDIÇÃO DA ARH DO TEJO, I.P. 
COASTAL RIVERS REHABILITATION IN CONNECTION WITH THE 
STRATEGY FOR THE PROTECTION AND RECOVERY OF THE COASTAL 
AREA UNDER THE JURISDICTION OF THE TAGUS RIVER BASIN 
DISTRICT ADMINISTRATION

Maria Helena ALVES
Lic. Engenharia do Ambiente, MSc Hidráulica e Recursos Hídricos /// Administração da Região Hidrográfica do 
Tejo, I.P. /// Av. Braamcamp, 7, Lisboa, Portugal,+351.211554800/1 /// helena.alves@arhtejo.pt.

Francisco REIS
Lic. Arquitectura Paisagista /// Gabinete Coordenador do Programa Polis /// Rua do Século, nº 51-3º, Lisboa, 
+351.213231591 /// francisco.reis@polis.maot.gov.pt  (anteriormente na Admnistração de Região Hidrográfica do 
Tejo, I.P.)

Gabriela MONIZ
Lic. Arquitectura Paisagista /// Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. /// Av. Braamcamp, 7, Lisboa, 
Portugal, +351.211554800/1 /// gabriela.moniz@arhtejo.pt

Maria Teresa ÁLVARES
Lic. em  Engenharia Biofísica, MSc Hidráulica e Recursos Hídricos /// Administração da Região Hidrográfica do 
Tejo, I.P. /// Av. Braamcamp, 7, Lisboa, Portugal, +351.211554800/1 /// teresa.alvares@arhtejo.pt

RESUMO: A Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. (ARH do Tejo, I.P.), é o organismo responsável pela 
protecção e valorização das componentes ambientais das águas e gestão sustentável dos recursos hídricos na área da 
região hidrográfica do Tejo, de acordo com o disposto no art.º 9 da Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água).
A área sob jurisdição da ARH do Tejo, I.P. abrange uma frente litoral de cerca de 290 km, com 131 zonas balneares. 
Este território apresenta forte atractividade e tem vindo a ser sujeito a pressões de ocupação muito significativas, cujas 
consequências são visíveis na generalidade da zona costeira, incluindo aqui, também, as ribeiras costeiras afluentes 
a zonas balneares.
Neste contexto a ARH do Tejo, I.P. está a implementar uma Estratégia para a Protecção e Valorização do Litoral na 
sua área de jurisdição que, em articulação com os 13 municípios envolvidos e demais entidades com competências no 
litoral, se traduz na concretização de um conjunto de acções que contribuam de forma efectiva para a gestão integrada 
das zonas costeiras.
Entre as linhas dessa estratégia inclui-se a requalificação de todas as ribeiras costeiras afluentes às praias de uso 
balnear classificadas pelos Planos de Ordenamento da Orla Costeira, tendo presente que o estado de conservação dos 
ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, a qualidade das águas balneares e do areal das praias, nos quais os cursos de 
água vêem a desaguar, é o reflexo do estado da bacia hidrográfica e das intervenções nela efectuadas.
As acções a realizar pautuam-se pela necessidade de garantir o bom estado ecológico dessas massas de água, tal 
como este está definido na Lei da Água, mas também pela necessidade de garantir as funções hidráulica, biofísica, 
paisagística e sociocultural da linha de água, numa perspectiva de aproximação ao conceito de “corredores verdes” e 
em articulação com os projectos de requalificação da orla costeira e rede de percursos pedonais e cicláveis.
No presente artigo apresentam-se as linhas de acções em curso para a requalificação das ribeiras costeiras 
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afluentes a zonas balneares no contexto da Estratégia para a Protecção e Valorização do Litoral da ARH do Tejo, 
I.P., descrevem-se os estudos necessários para a caracterização das ribeiras e respectivas bacias hidrográficas, e as  
características-tipo dos projectos a realizar no sentido de garantir a prossecução dos objectivos atrás mencionados.

Palavras Chave: Planos de Ordenamento de Orla Costeira, Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona 
Costeira, Estratégia para a Protecção e Valorização do Litoral, Ribeiras Costeiras, Requalificação de Linhas de 
Água, Estado Ecológico.

ABSTRACT: The Tagus River Basin District Administration (ARH do Tejo, IP) is the governmental agency for the 
protection, enhancement and sustainable management of water resources in the Tagus river basin and Oeste 
coastal river basins, in accordance with art. 9 of Law 58/2005 of 29 December (Water Law).
The area under the jurisdiction of the ARH do Tejo, IP covers a coastline of about 290 km, with 131 bathing 
areas. This territory has a strong attraction and has been subjected to very significant human pressures, which 
consequences are visible in most of the coastal area, including the coastal rivers draining for the bathing 
areas.
In this context the ARH do Tejo, IP, is implementing a Strategy for the Protection and Enhancement of the 
Coastal Area in its jurisdiction area, together with the 13 municipalities and other entities with responsibilities 
on its management. This Strategy includes a set of actions that is effectively contributing to an integrated and 
sustainable management of the coastal zone.
The goals of that Strategy include the rehabilitation of all coastal rivers draining to the bathing beaches classified 
by Coastal Zone Management Plans, mindful that the conservation status of aquatic and riparian communities, 
the quality of bathing waters and sandy beaches at the mouth of the rivers, reflects the land use and other human 
pressures in the watershed.
The defined set of actions are guided by the need to ensure the good ecological status of such water bodies, as 
it is set in the Water Law, but also by the need to ensure the hydraulic, biophysical, socio-cultural and landscape 
functions of the river, in order to approach the concept of “green corridors” in conjunction with the coastline 
regeneration projects and network of footpaths and cycling.

Keywords: Plans for Coastal Planning, Integrated Coastal Zone Management, Strategy for Protection and 
Enhancement of Coastal, coastal rivers, rivers rehabilitation, Ecological State.
.
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1. INTRODUÇÃO
Os Planos de Ordenamento de Orla Costeira (POOC) 
constituem os principais instrumentos de ordenamento, 
planeamento e gestão da orla costeira. 
Em 1993, com a decisão de elaboração dos POOC 
alargou-se a responsabilidade do ordenamento da 
orla costeira para além da faixa terrestre incluída no 
domínio hídrico (correspondente à margem das águas 
do mar - 50 metros) a uma faixa terrestre de protecção 
que se estende até aos 500 m da linha limite da margem 
das águas do mar e numa faixa marítima de protecção 
definida pela batimétrica – 30 m. 
Os principais objectivos destes instrumentos de 
gestão territorial (IGT) prendem-se por um lado com 
o ordenamento e compatibilização dos diferentes 
usos da orla costeira, incluindo o uso balnear com a 
correspondente valorização das praias com interesse 
estratégico e por outro, com a preservação dos valores 
naturais em presença, nomeadamente dos ecossistemas 
associados às águas costeiras e ribeiras costeiras a elas 
afluentes e a prevenção dos riscos naturais.
À presente data a totalidade da costa continental 
portuguesa encontra-se sujeita à disciplina de ocupação 
do solo estabelecida nos 9 POOC aprovados (O primeiro, 
o POOC Cidadela/Forte de S. Julião da Barra, em 
Outubro de 1998 e o último, o POOC Vilamoura/Vila Real 
de St.º António em Outubro de 2005).
Tendo presente a Recomendação n.º 2002/413/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio, que 
identifica os princípios gerais para a adopção de uma 
estratégia de gestão integrada de zonas costeiras na 
Europa, os Estados Membros ficaram responsáveis 
pelo desenvolvimento das respectivas estratégias 
nacionais, de forma a garantir a protecção e valorização 
do litoral, o seu desenvolvimento económico e social, 
e a coordenação de políticas com incidência na orla 
costeira, dando cumprimento à Directiva Quadro 
da Água (Directiva 2000/60/CE, 23 de Outubro, do 
Parlamento Europeu e do Concelho), já transposta para 
o regime jurídico Português pela Lei n.º 58/2005, de 29 
de Dezembro (Lei da Água).
O Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território 
e Desenvolvimento Regional (MAOTDR) apresentou 
publicamente em 2006 as bases de uma estratégia 
que visava sustentar uma política de ordenamento, 
planeamento e gestão da zona costeira portuguesa, nas 
suas vertentes terrestres e marinha, a qual assumiu 
um novo conceito territorial de intervenção, que não 
se esgota na faixa regulamentada pelos POOC, mas 
se prolonga por uma largura tipicamente de ordem 
quilométrica de forma a permitir uma abordagem 
integrada e integradora dos diferentes problemas 
presentes no litoral. 

A Estratégia Nacional de Gestão Integrada da Zona 
Costeira (ENGIZC), publicada através da Resolução do 
Concelho de Ministros n.º 82/2009, de 8 de Setembro, 
veio consagrar as zonas costeiras como tendo 
“importância estratégica em termos ambientais, 
económicos, sociais, culturais e recreativos, pelo 
que o aproveitamento das suas potencialidades 
e a resolução dos seus problemas exigem uma 
política de desenvolvimento sustentável apoiada 
numa gestão integrada e coordenada dessas áreas”, 
congregando “os objectivos fundamentais e as opções 
estratégicas que deverão presidir a uma política de 
ordenamento, planeamento e gestão desta zona e 
servir de referência à actuação das entidades públicas 
e privadas, da comunidade científica e dos cidadãos”. 
Neste contexto, a ENGIZC estabelece entre os seus 
objectivos temáticos: conservar e valorizar os recursos 
e o património natural, paisagístico e cultural; 
antecipar, prevenir situação de risco e de impacte de 
natureza ambiental, social e económica; promover 
o desenvolvimento sustentável e a valorização dos 
recursos da zona costeira.
Já enquadrada pela ENGIZC e de forma a apoiar o 
processo de implementação dos POOC na sua área de 
jurisdição, a Administração da Hidrográfica do Tejo, 
I.P. (ARH do Tejo, I.P.), na qualidade de coordenadora 
regional da implementação dos POOC Alcobaça-
Mafra, Cidadela-Forte de São Julião da Barra e Sintra-
Sado e ainda pela operacionalização de um conjunto 
de medidas que visam a implementação do POOC  
Ovar-Marinha Grande (Parte do concelho da Marinha 
Grande - desde a Foz do Liz até ao limite Sul do Plano) 
(Fig.1) desenvolveu a “Estratégia para Protecção 
e Valorização do Litoral da Região Hidrográfica do 
Tejo e das Ribeiras do Oeste”, programa plurianual, 
publicado em 2009, que se traduziu no desenvolvimento 
de estratégias concelhias, reforçando e promovendo 
a articulação institucional e a participação dos 
municípios (ARH do Tejo, I.P., 2009).
Cada uma das estratégias concelhias traduz-se na 
definição e concretização de um conjunto de acções 
que contribuem de forma efectiva para a gestão 
integradas das zonas costeiras e onde a requalificação 
das ribeiras costeiras afluentes às zonas balneares 
surge como um elemento fundamental a considerar 
na requalificação do litoral. Com efeito, importa ter 
presente que a qualidade das águas balneares e 
do areal, assim como o estado das massas de água 
costeiras, reflectem o estado das ribeiras costeiras 
afluentes às praias, que por sua vez traduzem a 
ocupação das respectivas bacias hidrográficas e as 
intervenções nela efectuadas.
Esta abordagem à escala da bacia hidrográfica 
enquadra-se na Lei da Água, onde se estabelece que 
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o planeamento e gestão dos recursos hídricos e do 
território passa a ser considerado numa perspectiva 
integrada por bacia hidrográfica, em que são 
consideradas as águas costeiras e de transição, as 
albufeiras e os rios. 
A Lei da Água, no seu art.º45, relativo aos objectivos 
ambientais, estabelece que todas as massas 
de água devem atingir até 2015, o bom estado,  

enquadrando-se a requalificação das ribeiras costeiras 
no conjunto de medidas a implementar para atingir 
esse objectivo, dado que se pretende a implementação 
de medidas de conservação e reabilitação da rede 
hidrográfica e respectivas zonas ribeirinhas (art.º33).
Por outro lado, a Directiva 2006/7/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de Fevereiro, relativa à 
gestão da qualidade das águas balneares, transposta 

Figura 1 – Área de jurisdição da ARH do Tejo, I.P.
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para o direito português através do Decreto-Lei n.º 
135/2009, de 3 de Junho, que substituiu a Directiva 
76/160/CEE, de 8 de Dezembro de 1975, transposta para 
o direito português através do Decreto-Lei n.º 236/98 
de 1 de Agosto, introduziu dois conceitos inovadores em 
relação à legislação anterior, o conceito de prevenção 
e gestão da qualidade da água balnear (abordagem 
pró-activa) e a informação e participação do público.  
Assim, esta Directiva obriga à elaboração de Perfis de 
Águas Balneares que, entre outros aspectos, envolve a 
identificação e a avaliação das causas de poluição que 
possam eventualmente afectar a qualidade das águas 
balneares, a avaliação do risco de ocorrência de eventos 
de poluição de curta duração e as medidas de gestão 
a tomar para a resolução dos problemas de qualidade 
identificados, sabendo-se desde já que os problemas de 
qualidade estão, na generalidade das vezes, associados 
aos problemas de qualidade das ribeiras costeiras, 
reflexo da ocupação do solo e das acções antrópicas na 
respectiva bacia hidrográfica.
A requalificação das ribeiras costeiras que desaguam 
em praias enquadra-se nos documentos e legislação 
acima referidos, na medida em que no contexto de uma 
abordagem integrada à escala da bacia hidrográfica, se 
pretende garantir o bom estado das massas de água 
costeiras e das ribeiras a ela afluentes, a salvaguarda da 
natureza, nomeadamente dos ecossistemas costeiros 
e dulciaquícolas, a protecção dos recursos litorais, a 
conservação património natural e paisagístico, assim 
como garantir a qualidade da água para a prática 
balnear, contribuindo para a protecção e valorização da 
frente de mar.
Neste contexto, faz todo sentido uma abordagem 
integrada da requalificação dos troços da costa onde 
existem águas balneares identificadas, ou a identificar, 
em que se considere a valorização e a salvaguarda dos 
ecossistemas naturais associados ao meio marinho, 
praia emersa e submersa,  duna, arriba e ribeiras 
costeiras afluentes à praia, associados à criação 
e manutenção de corredores ecológicos ao longo 
dos cursos de água, que assegurem a articulação 
dos sistemas fluviais com um corredor ecológico 
estruturante ao longo dos sistemas litorais. 
Nesta abordagem é, também, inquestionável a 
importância da criação de condições de fruição pública 
através da infra-estruturação do meio, nomeadamente 
através da criação de uma rede de percursos pedonáveis 
e cicláveis, por forma a dar resposta de forma adequada à 
procura para uso balnear e recreativo destes espaços.

2. METODOLOGIA
No âmbito de cada estratégia concelhia para a 
protecção e valorização do litoral, seleccionou-se, de 

forma conjunta com a respectiva autarquia, uma ribeira 
costeira considerada prioritária para o concelho, cuja 
requalificação constituísse um Projecto-Piloto, que 
viesse a nortear futuras intervenções noutras ribeiras 
costeiras do concelho.
O conjunto de intervenções é desenvolvido em 
articulação com outras intervenções previstas no POOC 
para o troço final desta ribeira, nomeadamente no 
Plano de Praia da praia a que esta ribeira é afluente.
O desenvolvimento de cada Projecto envolve numa 
1ª fase a caracterização hidráulica, biofísica e 
paisagística do curso de água, da qualidade e estado 
da massa de água fluvial, assim como dos aspectos 
sociais, culturais e patrimoniais associados à ribeira 
costeira, numa perspectiva integrada considerando a 
sua bacia hidrográfica. Esta caracterização envolve os 
seguintes aspectos  (Saraiva, 1999; INAG, 2001, ARH 
do Tejo, I.P., 2009):

a)  Área da bacia hidrográfica e perfil longitudinal do 
curso de água;....

b)  Identificação e delimitação das grandes manchas 
de ocupação do solo rural e urbano na área da 
bacia hidrográfica; 

c)  Características do leito e das margens e respectivo 
grau de naturalização e artificialização; zonas 
de deposição e erosão; levantamento de perfis 
transversais em secções representativas do 
troço seleccionado e em secções críticas (de 
erosão acentuada ou de forte acumulação de 
sedimentos);

d) Conectividade do curso de água, procedendo à 
identificação de obstáculos e estrangulamentos;

e)  Avaliação da capacidade de vazão do curso de água, 
e identificação no campo da “trashline”, altura a se 
pode encontrar no campo pontos de acumulação 
de folhas, troncos e lixo, devido à ocorrência de 
cheias.

f)  Presença de vegetação no leito (natural e 
invasiva);

g)  Caracterização da extensão, estrutura e estado 
da galeria ripícola: presença de estratos herbácio, 
arbustivo e arbóreo;

h)  Identificação das principais espécies faunísticas 
presentes;

i)  Identificação das fontes de poluição que 
descarregam directamente para o curso de água: 
ETAR’s, indústria, fossas, colectores de águas 
pluviais, etc.. Caracterização desses efluentes em 
termos de caudais e qualidade;

j)  Identificação das massas de água no troço de 
intervenção. Proceder à caracterização do seu 
estado com base na informação disponível no 
SNIRH e/ou disponibilizada pela ARH;

l)  Em situações em que se considere que não existem 
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problemas associados a fontes de poluição pontual, 
deverá então proceder-se à avaliação do estado da 
massa de água, recorrendo a amostragens dos 
elementos de qualidade que caracterizam o estado 
ecológico e o estado químico (este último, apenas 
no caso de haver o risco de serem descarregados 
poluentes no meio hídrico);

m)  Com base na informação anterior e nos dados de 
monitorização da qualidade das águas balneares, 
nomeadamente o seu historial, proceder à 
identificação dos problemas de poluição cuja 
resolução é pertinente no sentido de garantir a 
qualidade das águas balneares, assegurando a sua 
utilização; 

n)  Avaliação da qualidade da areia das praias e sua 
relação com os problemas de qualidade da água do 
curso de água;

o)  Caracterização do uso do solo e das actividades 
desenvolvidas na área adjacente às margens, no 
sentido de avaliar as condições para integração 
do traçado de circuitos pedonais e/ou cicláveis 
ao longo das ribeiras e de identificar o património 
construído a valorizar e a integrar nos percursos a 
efectuar.

Com base nesta caracterização será realizado o 
diagnóstico, procedendo-se à identificação dos 
problemas e das suas causas, que potencialmente 
ocorrerão ao nível do estado e qualidade da água, da  
capacidade de escoamento, do estado de conservação 
dos ecossistemas aquático e ribeirinho, assim como 
das potencialidades do curso de água em termos de 
fruição pública associada ao recreio e lazer. 
Neste diagnóstico, é fundamental que seja também 
considerada a delimitação do domínio hídrico e 
a propriedade dos terrenos marginais, aspecto 
determinante para a implementação de medidas nos 
leitos e margens do curso de água.
O projecto a desenvolver incluirá medidas, quer ao nível 
do curso de água, quer ao nível da bacia hidrográfica, 
para garantir as seguintes funções do curso de água:

i. Hidráulica – escoamento dos caudais líquidos e 
sólidos em condições hidrológicas médias e de 
cheia através do alargamento/aprofundamento 
das secções hidráulicas que constituem 
constrangimentos ao escoamento, da limpeza e 
estabilização das margens e leito,  implementação 
de medidas de correcção, estabilização e controlo 
de erosão, criação de condições para a desocupação 
dos leitos de cheia, de eventuais intervenções na 
embocadura;

ii. Biofísica – enquanto garante dos sistemas 
ecológicos aquáticos e ribeirinhos, através  
da implementação de medidas de controlo 
de poluição, melhoria de habitats aquáticos, 

estabilização das margens e leito recorrendo a 
técnicas de engenharia biofísica e à reabilitação da 
galeria/vegetação ribeirinha através da plantação 
de espécimes vegetais autóctones arbóreas e 
arbustivas e controlo de infestantes/exóticas, 
renaturalização das margens artificializadas em 
particular fora de perímetros urbanos, reabilitação 
da planície aluvial. As medidas a implementar 
deverão garantir o bom estado das massas de 
água, assim como a qualidade adequada das águas 
costeiras para a prática balnear.

iii. Paisagística - constituindo o elemento valorizador 
estético da paisagem, a atingir através de medidas 
de reabilitação da galeria/vegetação ribeirinha.

iv. Sócio-cultural - através de medidas que permitam 
que o curso de água constitua um espaço com 
aptidão para fornecimento de bens e serviços ao 
nível do lazer, de recreio e de educação ambiental, 
dentro dos limites impostos pela capacidade de 
carga do meio e dos limiares da sustentabilidade.  
Essas medidas incluem a criação de corredores 
verdes, percursos pedonais e cicláveis e de zonas 
de estadia que liguem a ribeira costeira à praia e à 
orla costeira.

A implementação de cada Projecto deve incluir uma 
componente de sensibilização e de envolvimento 
das populações ao longo de todo o processo, 
nomeadamente ao nível da concepção do projecto, 
assim como da sua implementação e monitorização.                                           

3. CASOS DE ESTUDO
3.1. Rio Grande, afluente à Praia Areia Sul

O rio Grande, afluente à Praia Areia Sul, no concelho 
da Lourinhã, abrangida pelo POOC de Alcobaça-
Mafra, foi a ribeira costeira seleccionada como  
Projecto-Piloto para o concelho da Lourinhã, tendo 
sido alvo de uma candidatura ao Fundo de Protecção 
dos Recursos Hídricos e ao QREN já em 2011.
A praia da Areia Sul é uma praia não urbana de uso 
intensivo (Tipo II de acordo com o POOC), identificada 
de acordo Decreto-Lei nº135/2009, de 3 de Junho, e 
para a qual está prevista um Plano de Praia. No que 
refere a este Plano, foram já elaborados os Termos de 
Referência (Fig.2), estando em elaboração o Projecto 
de Execução. Os Termos de Referência prevêm as 
seguintes intervenções no troço terminal do rio 
Grande : limpeza das espécies infestantes e invasoras 
(nomeadamente canas e silvas), plantação de espécies 
edafo-climaticamente adaptadas ao local, avaliação 
da estabilidade das margens e a sua consolidação, se 
necessário, de preferência recorrendo à vegetação. O 
Plano prevê, também, que a ocupação balnear tenha 
em conta o comportamento da ribeira, respeitando o 
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Figura 2 – Área de intervenção do Plano de Praia da praia Areia Sul.
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seu percurso ao longo do ano, devendo a ocupação 
do areal durante a época balnear ser adaptada 
anualmente às condições existentes nessa altura do 
ano.
Em termos de acessos, o Plano prevê a criação 
de acessos pedonais, nomeadamente um acesso 
sobreelevado de ligação à praia da Areia Branca, a Norte 
da Praia Areia Sul, articulando com o atravessamento 
pedonal existente sobre o rio Grande, e uma ciclovia a 
articular com a já existente na Praia da Areia Branca, 
o que implicará um novo atravessamento sobre o rio 
Grande.
O Projecto de Requalificação do rio Grande será 
desenvolvido em articulação com as intervenções 
previstas no Plano de Praia, quer no que se refere às 
intervenções no curso de água, quer com os percursos 
pedonais e cicláveis nele estabelecidos. 
Assim, pretende-se que as intervenções no rio Grande 
permitam a sua requalificação em termos das suas 
funções hidráulica, biofísica e paisagística, prevendo-
se a realização das seguintes acções: alargamento 
e/ou aprofundamento de secções hidráulicas que 
constituam constrangimentos ao escoamento, limpeza 
e estabilização de margens e leito, recorrendo a 
técnicas de engenharia biofísica, renaturalização das 
margens fora de perímetros urbanos, reabilitação da 
vegetação ribeirinha, melhoria dos habitats aquáticos 
para as espécies piscícolas, melhoria da qualidade da 
água a fim de garantir o bom estado das massas de 
água e a prática balnear.
No que se refere à componente sócio-económica 
pretende-se estabelecer pistas pedonais e cicláveis ao 
longo da ribeira, com zonas de estadia, em articulação 
com os percursos de ligação à praia e com os que se 
desenvolvem ao longo da orla costeira, previstos no 
âmbito do Plano de Praia. 
As pistas ao longo do curso de água estarão associadas 
a um percurso interpretativo com referência ao 
património natural e cultural da região.
Pretende-se também que no âmbito do Projecto 
de Requalificação se desenvolva uma componente 
de educação ambiental que envolva a população 
do concelho na implementação do Projecto e na 
sua monitorização, nomeadamente através do 
desenvolvimento de uma componente de monitorização 
das populações de passeriformes associadas à 
galeria/vegetação ripária (“birdwatching”) na medida 
em que esta constitui um bom indicador do seu 
estado de conservação, e o apoio à implementação 
do Projecto “Rios” 1  ao nível das escolas do concelho   
(http://www.projectorios.org).

A monitorização dos projectos implementados ficará 
a cargo das autarquias, contando com o apoio técnico 
da ARH do  Tejo, I.P., cabendo também a estas a 
manutenção dos espaços e infra-estruturas criados.

3.2. Rio Alcoa, afluente à praia da Nazaré

O rio Alcoa, afluente a uma praia de uso não balnear 
a Sul da praia da Nazaré, constitui a ribeira costeira 
seleccionada como Estudo-Piloto para os concelhos 
de Alcobaça e Nazaré, tendo sido já apresentada no 
final de 2010 uma candidatura ao Fundo de Protecção 
dos Recursos Hídricos e ao QREN já em 2011 (Fig.3).
As linhas gerais da intervenção a efectuar no rio Alcoa, 
visam a sua requalificação em termos das  funções 
atrás descritas. Assim, no que se refere às funções 
hidráulica, biofísica e paisagística, estas envolverão 
essencialmente: a limpeza e estabilização de margens 
e leito de secções hidráulicas que constituam 
constrangimentos ao escoamento, recorrendo a 
técnicas de engenharia biofísica; renaturalização e 
valorização das margens fora de perímetros urbanos; 
reabilitação da planície aluvial na parte terminal do rio 
Alcoa com elevado potencial do vista de conservação 
da natureza; reabilitação da vegetação ribeirinha; 
melhoria dos habitats aquáticos para as espécies 
piscícolas e melhoria da qualidade da água a fim de 
garantir o bom estado das massas de água e a prática 
balnear. 
O rio Alcoa tem uma forte componente patrimonial 
associada ao Património Hidráulico Cisterciense e ao 
uso da água, pelo que a requalificação do rio Alcoa será 
desenvolvida em estreita articulação com os projectos 
em curso da Câmara Municipal de Alcobaça relativos 
a estas componentes, como sejam os sistemas de 
rega e de abastecimento doméstico ao Mosteiro, 
outros projectos já candidatados ao LEADER+, 
nomeadamente a reconstrução do Moinho do Canal, 
Açude Cisterciense e Levada (Chiqueda de Baixo) e 
do Moinho do Parente (Chiqueda de Baixo), e ainda o 
Aproveitamento Hidroeléctrico de Fervença. Assim, no 
que se refere à função sócio-cultural, serão criadas 
pistas pedonais e cicláveis, com zonas de estadia, 
que ligarão a ribeira costeira à praia e à orla costeira, 
associados a percursos interpretativos com referência 
ao património natural e cultural dos dois concelhos, 
em particular o que se prende com o uso da água. 
À semelhança do Projecto de Requalificação do rio 
Grande, pretende-se que a monitorização do Projecto, 
seja desenvolvida paralelamente a um projecto de 
educação ambiental, que envolva a população dos 
dois concelhos, através de um conjunto de acções 
que incluirão uma componente de monitorização 
das populações de passeriformes associadas à 
galeria/vegetação ribeirinha - “birdwatching” e o 

1 - O Projecto Rios visa a adopção e monitorização de um troço de rio por parte da 
comunidade civil, nomeadamente escolas ou outras organizações e associações, 
de modo a promover a sensibilização da sociedade civil para os problemas e para 
a necessidade de protecção e valorização dos sistemas ribeirinhos.
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apoio à implementação do Projecto “Rios” 2 ao nível 
das escolas dos concelhos de Alcobaça e Nazaré   
(http://www.projectorios.org). 
A monitorização dos projectos implementados 
ficará a cargo das autarquias, contando com o apoio 
técnico da ARH do  Tejo, I.P., cabendo também a 
estas a manutenção dos espaços e infra-estruturas 
construídas.

4. CONCLUSÕES
O litoral português tem vindo a assumir uma importância 
estratégica crescente, em termos ambientais, 
económicos, sociais e culturais, o que tem motivado 
uma crescente procura e ocupação do mesmo, tendo  
todo este processo originado situações de desequilibro 
com impactes negativos sobre o território e, em casos 
extremos, na qualidade de vida das populações. 
A resolução dos seus problemas, revela-se prioritária no 
âmbito de uma política de desenvolvimento sustentável, 

implicando que se procure a interacção e o equilíbrio 
indispensáveis entre a conservação dos recursos naturais, 
a protecção da natureza e o desenvolvimento socio-
económico de cada região, importando ter presente a 
necessidade de promover o ordenamento, planeamento 
e gestão da zona costeira portuguesa, dentro de um novo 
conceito territorial de intervenção, que não se esgota na 
faixa regulamentada pelos POOC de forma a permitir 
uma abordagem integrada e integradora dos diferentes 
problemas presentes no litoral.
Esta abordagem, à escala da bacia hidrográfica, 
enquadra-se na Lei da Água, onde se estabelece que 
o planeamento e gestão dos recursos hídricos e do 
território devem ser considerados numa perspectiva 
integrada por bacia hidrográfica, importando ter 
presente, a titulo de exemplo,  que a qualidade das águas 
balneares e do areal, assim como o estado das massas 
de água costeiras, reflectem o estado das ribeiras 
costeiras afluentes às praias, que por sua vez traduzem 
a ocupação das respectivas bacias hidrográficas e as 
intervenções nela efectuadas.
A complexidade de interesses, competências e valores em 
causa na zona costeira portuguesa tem levado à procura 

Figura 3 – O Rio Alcoa, da Nascente à Foz.

Ponte junto à Associação de 
regantes-Bárrio (Nazaré)

Rio Alcoa em Alcobaça

Casa do guarda da antiga 
central hidroeléctrica de 
Fervença

Ponte de Chiqueda

2 - Ver nota 1
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de soluções de gestão integrada eficazes que permitam 
assegurar um efectivo desenvolvimento sustentável 
e equilibrado deste território. Foi precisamente neste 
contexto que a ARH doTejo I.P. desenvolveu a Estratégia 
para Protecção e Valorização do Litoral a qual, conforme 
já referido, se traduz numa abordagem multidisciplinar 
do território, e se ancora nos IGT em vigor para o 
território em causa e nos documentos estratégicos 
desenvolvidos para o litoral português, nomeadamente 
e entre outros, nos Planos de Ordenamento de Orla 
Costeira, na Estratégia Nacional de Gestão Integrada da 
Zona Costeira, e nas prioridades definidas no Plano de 
Acção do Litoral 2007-2013.
As intervenções que têm vindo a ser concretizadas 
no âmbito da implementação da referida estratégia, 
pretende-se que tenham um carácter exemplar e 
demonstrativo, associando as componentes ambiente 
e ordenamento do território e integrando uma vertente 
correctora e pedagógica relativamente a erros cometidos 
no passado, sendo que o seu alcance muito dependerá da 
qualidade dos estudos, planos e projectos previstos e a 
sua eficácia estará condicionada ao um desenvolvimento 
em tempo útil e de forma articulada dos mesmos. 
A requalificação das ribeiras costeiras que desaguam 
em praias enquadra-se nos documentos e legislação 
anteriormente referidos na medida em que, no contexto 
de uma abordagem integrada à escala da bacia 
hidrográfica, se pretende garantir o bom estado das 
massas de água costeiras e das ribeiras a ela afluentes, 
a salvaguarda da natureza, nomeadamente dos 
ecossistemas costeiros e dulciaquícolas, a protecção 
dos recursos litorais, a conservação do património 
natural e paisagístico, assim como garantir a qualidade 
da água para a prática balnear.
De facto, faz todo sentido uma abordagem integrada da 
requalificação dos troços da costa onde existem águas 
balneares identificadas, ou a identificar, em que se 
considera a valorização e a salvaguarda dos ecossistemas 

naturais associados ao meio marinho, praia emersa e 
submersa, duna, arriba e ribeiras costeiras afluentes 
à praia, associados à criação e manutenção de 
corredores ecológicos ao longo dos cursos de água, que 
assegurem a articulação dos sistemas fluviais com um 
corredor ecológico estruturante ao longo dos sistemas 
litorais, sendo também de inquestionável importância 
a criação de condições de fruição pública através da 
infra-estruturação do meio, nomeadamente através da 
criação de uma rede de percursos pedonais e cicláveis, 
por forma a dar resposta de forma adequada à procura 
para uso balnear e recreativo destes espaços.
Neste contexto, os projectos em curso para o rio 
Grande no Concelho da Lourinhã, e para o rio Alcoa nos 
concelhos de Alcobaça e Nazaré, da responsabilidade 
da ARH do Tejo, I.P., serão desenvolvidos no contexto 
anteriormente referido, num quadro de estreita 
colaboração com as autarquias.
Estes projectos, pelo seu carácter exemplar e 
demonstrativo, permitirão nortear a requalificação de 
outras ribeiras costeiras nos concelhos envolvidos, já 
da responsabilidade das autarquias, mas sempre com 
o apoio da ARH do Tejo, I.P.
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