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Nota Introdutória 

 
O Grupo de Trabalho XIV (GT XIV) do Conselho Nacional da Água (CNA) foi constituído com o 

propósito de elaborar uma reflexão sobre os conceitos e as metodologias a adoptar na 

elaboração dos Planos de Ordenamento dos Estuário (POE) - planos especiais de 

ordenamento do território, consignados na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) – 

os quais visam a gestão sustentável dos recursos hídricos estuarinos, numa óptica de 

protecção e valorização das suas componentes ambientais, socioeconómicas, culturais e 

paisagísticas e a prevenção e minimização dos riscos associados a estas zonas.  

 

A necessidade desta reflexão surge num momento em que se preparam as bases para a 

elaboração dos POE dos rios Douro, Vouga, Mondego e Tejo (conforme estipula o Decreto-Lei 

n.º 129/2008, de 21 de Julho) e se reconhece a necessidade de serem adoptadas abordagens 

concertadas e integradoras face à complexidade associada aos estuários. A complexidade dos 

sistemas estuarinos, resulta da sua localização enquanto área de interface entre distintos 

ecossistemas, e como área crucial de desenvolvimento de diversas actividades económicas, 

portuárias e de recreio, sujeitas a uma grande diversidade de utilizações, pressões e riscos. A 

esta complexidade associa-se uma multiplicidade de entidades com distintas áreas de 

jurisdição (Administração de Região Hidrográfica, IP (ARH), Instituto da Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade, IP (ICNB), Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional (CCDR), Instituto Portuário e Transporte Marítimo, IP (IPTM) Administrações 

Portuárias, Autarquias, Capitanias, etc.), e ainda, tipologias de planos, utilizações e interesses 

económicos e sociais, nem sempre complementares, mas pelo contrário, frequentemente 

divergentes. Por outro lado, a necessidade de clarificar o carácter multifacetado dos POE, os 

quais integram em simultâneo uma dimensão de ordenamento do território e de gestão 

ambiental, e a limitada experiência na elaboração destes planos em Portugal justificam a 

necessidade da constituição deste GT XIV com um carácter multidisciplinar. 

 

Neste contexto, e de acordo com o disposto na proposta contida na Informação n.º 

08/CNA/2009 (Anexo IV) do Secretário-Geral do CNA, que obteve a concordância de Sua 

Excelência o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional, foi constituído a 3.4.2009 o GT XIV do CNA com a missão de proceder à clarificação 

de conceitos e à definição de parâmetros para suportar a elaboração de um instrumento que, 

tendo em conta os objectivos e normas legalmente estabelecidas para os POE e a situação 

vigente - tanto em termos de ocupação espacial como de competências - promova 

simultaneamente a gestão das massas de água e respectivos leitos, a preservação e 
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valorização de habitats e espécies e o ordenamento das ocupações e utilizações do estuário, 

da orla estuarina e das respectivas acessibilidades marítimas e terrestres. 

 

A actividade desenvolvida pelo GT XIV decorreu entre os meses de Abril e Outubro de 2009, 

ao longo de 11 sessões de trabalho, tendo contado com os seguintes membros:  

Prof. Doutor Carlos Sousa Reis (FC-UNL);  

Prof. Doutor Fernando Veloso Gomes (FEUP); 

Doutora Margarida Cardoso Silva (APRH); 

Dra. Maria Amélia Antunes (CM Montijo); 

Dra. Maria João Burnay (ICNB, IP); 

Eng. Natércia Cabral (Administração do Porto de Lisboa, SA); 

Prof. Doutora Teresa Fidélis - relatora-coordenadora (ARH do Centro, IP); 

Arqt. Vítor Campos (DGOTDU). 

Colaboraram também nesta apreciação o Eng. José Cruz (IPTM, IP) e a Dra. Teresa Carvalho 

(ARH do Centro, IP). 

 

 

Coimbra, Novembro de 2009 

 

A Relatora-Coordenadora 

 
Teresa Fidélis
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1. Introdução 
 
1.1 Âmbito e objectivos do documento 
 
A presente apreciação assenta na necessidade sentida ao nível do Conselho Nacional de Água 

de reflectir sobre os conceitos associados aos Planos de Ordenamento dos Estuários (POE), 

criados no âmbito da Lei da Água (Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro) e do Decreto-Lei n.º 

129/2008, de 21 de Julho, que estabelece o regime jurídico dos referidos planos, bem como os 

parâmetros que devem nortear a elaboração deste instrumento. Estes planos têm por objectivo 

salvaguardar da sustentabilidade do estuário e garantir da preservação dos seus valores e 

funções.  

 

Trata-se de uma figura de plano recentemente criada na confluência entre dois sistemas de 

planeamento e ordenamento - o que decorre da Lei da Água e o que decorre da Lei de Bases 

da Política do Ordenamento do Território (Lei nº 48/98, de 11 de Agosto). Os POE têm 

natureza de Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT), assumindo uma 

dimensão supletiva com vista à protecção dos valores naturais dos estuários e orla estuarina 

relativamente aos instrumentos existentes e estabelecendo regimes de salvaguarda de 

recursos e valores naturais e um regime de gestão compatível com a utilização sustentável do 

território. 

 

A interface entre estes dois sistemas de planeamento assenta na integração das componentes 

de ordenamento do território e de gestão dos recursos hídricos nos POE. Com efeito, o 

Decreto-Lei n.º 129/2008, de 21 de Julho, refere, com frequência, o termo gestão e algumas 

das suas disposições parecem indiciar que os POE deverão, em simultâneo, configurar um 

instrumento de ordenamento de território e de apoio à gestão dos recursos hídricos. Mais, o 

POE deverá resultar de um processo dinâmico no qual uma estratégia coordenada é 

desenvolvida e executada para a alocação dos recursos ambientais, socioculturais e 

institucionais, com o objectivo de garantir a conservação e a sustentabilidade das utilizações 

múltiplas do estuário. 

 

A dimensão integradora que se pretende que os POE assumam suscita um conjunto de 

questões sobre a natureza, a relevância e o valor acrescentado deste tipo de plano bem como 

sobre a sua articulação com os restantes instrumentos de gestão dos recursos hídricos, da 

conservação da natureza e do ordenamento do território, a que importa dar resposta. Tal 

dimensão tem plena justificação tendo em consideração a complexidade dos estuários e a 

interdependência funcional e territorial relativamente a utilizações a montante e a jusante do 
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estuário, a necessidade de dar cumprimento aos requisitos da legislação comunitária e 

nacional nos domínios dos recursos hídricos, e a particular susceptibilidade a factores de risco 

naturais e antropogénicos, sem esquecer as alterações climáticas. 

 

Adicionalmente, a sua dimensão de gestão e de interface com uma multiplicidade de 

instrumentos de gestão territorial (Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), Planos de 

Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP), Planos Sectoriais (PS), Planos Regionais de 

Ordenamento do Território (PROT) e Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT)) 

e instrumentos de gestão dos recursos hídricos como os Planos de Gestão de Região 

Hidrográfica (PGRH) e face à multiplicidade de utilizadores, a quem o plano deverá dar 

orientações, preconizar medidas, e clarificar e concertar interesses, requer uma clara 

identificação de todos os intervenientes institucionais e utilizadores, bem como da sua 

relevância e papel no âmbito do processo de elaboração, implementação e governação do 

plano, tanto mais que a experiência existente sobre a elaboração e gestão de instrumentos 

com esta natureza no nosso país é ainda limitada. É ainda crucial a clarificação da abrangência 

territorial, dos critérios para a delimitação das margens, da escala territorial e temporal de 

análise em que estes planos se devem centrar, bem como o normativo de técnico a alcançar. 

 

Cabendo às Administrações de Região Hidrográfica (ARH) a responsabilidade de elaborar e 

coordenar a implementação destes planos e estando estes organismos a dar início à sua 

elaboração parece oportuno que este trabalho contribua para a construção de um quadro de 

referência que sistematize os requisitos para a sua elaboração procurando que as 

especificidades dos estuários, e consequentemente dos planos, se enquadrem numa matriz 

coerente e articulada. Além disso, ao procurar clarificar a interface e os papéis das diversas 

entidades e utilizadores, verdadeiros agentes da sua operacionalização, este trabalho poderá 

constituir um veículo facilitador da leitura e compreensão do processo de elaboração dos 

planos, e consequente, mobilizador da participação institucional e, porque não, da participação 

pública, numa óptica de gestão partilhada e de co-responsabilização na implementação dos 

POE. 

 

Este documento procurará constituir um quadro de referência para os POE e propor respostas 

às seguintes questões: 

• Quais os principais valores e funções dos estuários e de que modo se fundamenta a 

necessidade de um instrumento de gestão territorial especificamente dedicado à 

protecção supletiva desses valores? 

• Quais os fundamentos que sustentam a relevância e oportunidade desta figura de 

plano entre os demais sistemas de ordenamento do território existentes e gestão dos 

recursos hídricos e conservação da natureza? 
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• Qual o valor acrescentado dos POE para o ordenamento e gestão dos estuários face 

às lacunas de normativos, às figuras de planos existentes e à complexidade e 

sobreposição de áreas de jurisdição e à necessidade de concertar utilizações e 

utilizadores existentes e emergentes? 

• Como deve ser equacionada a abrangência territorial, os critérios para a delimitação 

das margens, a escala territorial e temporal de análise e o normativo técnico a 

alcançar? 

• Como devem ser equacionados os modelos de elaboração, governação e 

implementação de um Plano de Ordenamento de Estuário, quais as normas técnicas e 

medidas de gestão e ordenamento, quais os principais utilizadores e agentes a 

envolver no processo de elaboração e de implementação, como identificar e concertar 

interesses, como construir uma plataforma colaborativa e de co-responsabilização, 

como gerir e monitorizar? 

 

Este trabalho assume particular oportunidade já que surge num momento crucial de 

consolidação do sistema de ordenamento dos recursos hídricos em que as ARH, IP se 

preparam para dar início à nova geração dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica 

(PGRH) e à elaboração dos POE, num quadro em que se discute e reconhece a necessidade 

de se concertar iniciativas e actuações numa gestão partilhada, onde os estuários constituem 

territórios privilegiados para se equacionarem e implementarem as necessárias pontes entre o 

uso do solo e a protecção e valorização dos recursos hídricos e valores naturais associados. 

 

 

1.2 Estrutura do documento 
 
O capítulo 1 apresenta o enquadramento, o âmbito e as principais questões a equacionar na 

abordagem aos POE, nas vertentes de concepção, processo de planeamento e governação, 

bem como a estrutura do presente relatório. 

 

No capítulo 2 apresenta-se uma aproximação aos conceitos de estuário, aos valores e funções 

que os integram, bem como, aos diversos tipos de utilizações e utilizadores neles presentes. 

Apresenta-se ainda o quadro institucional e normativo de ordenamento e gestão dos estuários, 

evidenciando as especificidades do regime jurídico dos POE recentemente adoptado. 

Evidenciam-se também os problemas decorrentes da multiplicidade, fragmentação e 

sobreposição de competências e/ou lacunas existentes que importa equacionar e às quais os 

Planos de Ordenamento de Estuário poderão dar um contributo determinante. O capítulo é 
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concluído com uma sistematização do valor acrescentado desta figura de plano e das questões 

críticas a que importa dar resposta para garantir a exploração eficaz do seu potencial. 

 

No capítulo 3 desenvolvem-se os contributos para a elaboração dos Planos de Ordenamento 

de Estuário. Na primeira parte aborda-se o âmbito de intervenção dos POE, os conceitos 

associados e as dificuldades de aplicação prática destes conceitos, nomeadamente ao nível da 

área de intervenção e escala territorial e temporal. Na segunda parte, equacionam-se os 

potenciais riscos e vulnerabilidades a considerar no ordenamento e gestão dos estuários, bem 

como um conjunto de aspectos hidrodinâmicos e hidromorfológicos críticos para o 

ordenamento e gestão do estuário, a que se associam incertezas e desafios. Neste capítulo 

sugere-se a estruturação do plano assente em 5 componentes principais: caracterização e 

diagnóstico, quadro estratégico de referência, proposta técnica do plano e avaliação e 

monitorização. Por último é apresentado um modelo de governação para os POE, que 

incorpora a fase de elaboração e implementação.  

 

No capítulo 4 apresentam-se as conclusões e recomendações gerais sintetizando os temas 

anteriormente referidos e orientando as recomendações sobre o modo como o processo de 

elaboração e de governação da implementação do plano deve ser conduzido garantindo a 

assimilação de boas práticas de gestão do território, dos recursos hídricos e de co-

responsabilização dos diversos actores e utilizadores presentes no estuário.  

 

Os anexos são compostos por 5 peças complementares do documento: 

• no anexo I apresentam-se contributos para a caracterização e diagnóstico para a 

elaboração dos POE.  

• no anexo II apresentam-se contributos para a elaboração das peças gráficas do plano 

• no anexo III apresentam-se  contributos sobre incertezas no âmbito das 

vulnerabilidades e riscos associados aos estuários 

• no anexo III apresenta-se uma descrição sumária dos estuários objectos dos POE - 

Douro, Vouga, Mondego e Tejo.  

• no anexo IV enumeram-se documento legislativos de âmbito europeu e nacional 

relevantes para a elaboração e gestão dos Planos de Ordenamento de Estuário 

• no anexo V apresenta-se a informação n.º 08/CNA/2009 que estabelece o GT XIV e os 

objectivos do respectivo mandato.  
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2. Diagnóstico do actual quadro de ordenamento e gestão dos estuários  
 

2.1. Valores e funções dos estuários 
 
A definição de estuário com maior aceitação foi a proposta por Cameron e Pritchard (1963) 

“estuários são corpos de água costeiros semi-fechados que têm uma ligação livre com o mar e 

nos quais a água do mar se dilui, de forma mensurável, com água doce proveniente da 

drenagem terrestre” a qual foi posteriormente clarificada por Fairbridge (1980), uma vez que 

esta definição não considerava a existência de duas características cruciais dos sistemas 

normalmente considerados estuários – a presença de um rio fluente e da maré. 

Alternativamente foi proposta a seguinte definição - “Um estuário é uma reentrância de mar 

num vale fluvial, estendendo-se até ao limite da propagação da maré dinâmica, e divisível em 

três sectores (Figura 2.1): (a) o baixo estuário, ou zona marítima com ligação aberta com o mar 

(b) o estuário médio onde ocorre mistura intensa de água doce e salgada; e (c) o estuário 

superior ou fluvio-maritimo com água doce, mas sujeito à influência da maré dinâmica.” 

 

 

 
Figura 2.1 - Representação esquemática de um estuário e seus sectores 
(adaptado de Fairbridge, 1980) 
 

 
A Directiva Quadro da Água (Directiva 2000/60/CE de 23 de Outubro) transposta para o 

ordenamento jurídico nacional pela Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) introduz 

o conceito de águas de transição, definidas como: “massas de águas superficiais na 

proximidade da foz dos rios, que têm um carácter parcialmente salgado em resultado da 

proximidade de águas costeiras, mas que são significativamente influenciadas por cursos de 

água doce”, vindo assim determinar o limite dos estuários a montante. 
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No território português continental existe mais de uma dezena de estuários e de sistemas 

lagunares costeiros com acesso permanente ao mar, embora o Decreto-Lei n.º 129/2008, de 21 

de Julho, preveja a elaboração de Planos de Ordenamento de Estuário, numa primeira fase, 

apenas para os estuários do Douro, Vouga, Mondego e Tejo. 

 

Os estuários são ecossistemas essenciais para a saúde e bem-estar do ambiente costeiro e 

marinho, fornecendo importantes bens e serviços. Pelo seu valor ecológico e económico, os 

estuários situam-se entre os mais importantes ecossistemas do planeta (Costanza, et.al, 1997). 

São também ambientes complexos com grande importância ecológica, económica e social. Os 

valores e funções associados aos estuários misturam-se e entrecruzam-se, podendo ser 

agrupados em duas grandes categorias: ambientais e antropogénicas, incluindo esta última as 

dimensões económica, social, cultural e científica. 

 

Os estuários são ambientes sujeitos a grandes variabilidades ambientais, o que faz com que 

sejam considerados ecótonos, ou seja, sistemas que fazem a transição entre vários ambientes 

ecológicos. Tal situação permitiu a evolução de espécies resistentes, capazes de suportarem 

condições de grande stress. Essas condições determinaram que os estuários possuam uma 

relativa pobreza específica em espécies tipicamente estuarinas, mas, em contrapartida, 

populações cujos efectivos atingem densidades muito elevadas. Isso compreende-se, uma vez 

que essas espécies conseguem explorar vantajosamente as grandes disponibilidades de 

alimento e abrigo que os estuários fornecem. Por essa razão os estuários servem de suporte a 

muitas espécies que, oriundas de vários ambientes, encontram aí as condições ideais para se 

abrigarem e se alimentarem durante períodos críticos dos seus ciclos de vida. Dos sistemas 

estuarinos dependem pois inúmeras espécies, algumas delas com inegável interesse para a 

economia, como sejam os peixes que integram os stocks de exploração comercial.  

 

Adicionalmente, do ponto de vista ambiental, a situação de interface entre zonas terrestres e 

aquáticas e entre os ambientes fluviais e marinhos, fazem dos estuários um meio muito 

específico e com múltiplos valores e funções ambientais, que se traduzem numa importância 

ecológica indiscutível1. Os principais valores ambientais passam pela sua elevada 

produtividade biológica, elevado número de habitats e grande diversidade de peixes e avifauna 

que os utiliza como local de nidificação, alimentação ou abrigo. Adicionalmente, possuem 

importantes funções ecológicas: i) “nursery”, existindo numerosas populações de peixes, 

crustáceos e moluscos que dependem dos estuários para a sua sobrevivência, utilizando-os 

para postura e crescimento; ii) fornecimento de alimento a uma vasta cadeia alimentar; iii) 

físicas e químicas de regulação e depuração, nomeadamente a regulação da qualidade da 

                                                            

1 ver sistematização mais alargada no Quadro 1 do Relatório do XIII Grupo de Trabalho do CNA. 
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água e recarga de aquíferos e a eliminação e reciclagem de resíduos que entram a partir das 

bacias hidrográficas, das águas marinhas ou da atmosfera; iv) protecção, agindo como 

amortecedores naturais das ondas, correntes e ventos e dos efeitos das tempestades e 

galgamentos marinhos.  

 

Por outro lado, os estuários possuem igualmente importante valor económico, paisagístico, 

social, cultural e científico, fornecendo diversos bens e serviços. Têm sido áreas atractivas para 

a ocupação humana, constituindo importantes focos de concentração populacional, o que se 

traduz, por um lado, num vastíssimo património histórico e cultural e, por outro, no 

desenvolvimento de inúmeras utilizações e utilizadores. São palco de desenvolvimento de 

actividades ancestrais - como a pesca tradicional, a apanha de bivalves, a salicultura ou a 

agricultura, que ainda hoje funcionam como importantes complementos económicos para 

diversas comunidades, sobretudo em épocas de crise - e inúmeras actividades económicas, 

portuárias e industriais, designadamente: o transporte marítimo e fluvial de pessoas e bens, a 

pesca comercial e recreativa, aquicultura e mariscagem, a exploração de sedimentos, a 

exploração e produção energética. Pelas suas excepcionais características paisagísticas, são 

também utilizados em diversas actividades de turismo, recreio, lazer e desporto. A estas 

actividades acresce a existência de margens com elevados índices de ocupação antrópica 

diversa (urbana, industrial, portuária, turística, agrícola, etc.) com relevantes impactos directos 

e indirectos sobre os estuários, leito, margens e ecossistemas associados. Por último, os 

estuários são ainda importantes laboratórios de investigação e de produção de conhecimento, 

tendo um papel determinante para a formação e educação, contribuindo para a compreensão 

da importância das funções ambientais, sociais e económicas que proporcionam através do 

território, do meio hídrico e dos seus ecossistemas, bem como para a sensibilização e 

educação da sociedade sobre a relevância da sua preservação e valorização. 

 

A concentração e a difícil regulação das actividades humanas, têm criado problemas 

ambientais relevantes que ameaçam os recursos estuarinos e as utilizações que deles 

dependem. Os estuários são ecossistemas que, pela variabilidade e mutabilidade das suas 

características, revelam significativa capacidade de adaptação e resiliência a novas pressões 

desde que não excedam a sua capacidade de carga. Importa pois que os POE garantam a 

caracterização e avaliação dos valores e funções naturais e antropogénicos específicos de 

cada estuário, sobre os quais se justifica estabelecer regimes de salvaguarda. Para este efeito 

os POE deverão garantir o ordenamento das actividades humanas, de modo a proteger os 

valores fundamentais de conservação da natureza e da biodiversidade. 
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Os instrumentos de gestão territorial e de conservação da natureza e biodiversidade, detêm o 

potencial de orientar e criar as directrizes e regras necessárias à convivência e à criação de 

sinergias positivas entre as diferentes expectativas de utilização dos estuários. São também 

estes instrumentos de ordenamento e de gestão que, na sua génese ou nos seus programas 

de execução, devem contemplar a obrigação e a calendarização da elaboração de estudos 

sectoriais, temáticos ou específicos, a monitorização e avaliação continuada e a identificação 

das intervenções necessárias para consubstanciar os normativos e objectivos dos IGTs, bem 

como os meios financeiros e principais parceiros para a sua implementação. 

 

Os Planos de Ordenamento dos Estuários devem por isso ter em conta os diversos tipos de 

actores e de utilizações, os diversos instrumentos de política, de ordenamento e de gestão com 

influência sobre os estuários, as entidades com responsabilidades nestas zonas e a 

necessidade de promover a concertação dos interesses. A secção seguinte apresenta uma 

breve síntese da sua multiplicidade. 

 

 

2.2 Utilizações e utilizadores 
 
A grande diversidade e riqueza ecológica da interface Terra - Mar presentes nos estuários 

estão reflectidas nas múltiplas utilizações, na grande diversidade de utilizadores e respectivas 

apropriações e interpretações atribuídas a estas zonas. Estes espaços onde se desenvolvem, 

confundem e por vezes se sobrepõem múltiplas utilizações e utilizadores, suscitam, 

frequentemente, conflitos de interesses, situados, fundamentalmente no Domínio Público 

Hídrico e no Domínio Público Marítimo, e sob jurisdição de diversas entidades, incluindo áreas 

adstritas à actividade portuária, afectas quer aos transportes fluviais e marítimos quer às 

pescas ou à náutica de recreio e marítimo-turistica e ainda em áreas classificadas para a 

conservação da natureza.   

 

Na estrutura geral dos estuários há que considerar, no aspecto físico, duas realidades que são 

coalescentes: margens e plano de água. As utilizações e respectivos utilizadores são muito 

diversificados, incluindo uma variabilidade sazonal, tanto no tocante às margens como ao plano 

de água. A abordagem de todas as utilizações e respectivos utilizadores deve ser articulada de 

forma a garantir equidade. Independentemente das áreas de jurisdição presentes, as 

utilizações e os utilizadores podem ser caracterizados considerando as margens e o plano de 

água facilitando assim a identificação de conflitos e a definição de propostas de ordenamento e 

gestão sem descurar a visão global do ecossistema estuarino. O quadro 2.1. sistematiza as 

principais utilizações presentes nos estuários. 
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Quadro 2.1 – Principais utilizações nos estuários 

Utilizações nas margens: Utilizações no Plano de água 

• Zonas agrícolas, florestais e agro-pecuárias 
(e.g. rizicultura, culturas de regadio, 
suinicultura, etc.); 

• Zonas urbanas por tipo específico (e.g. 
habitação, veraneio, lazer e outras); 

• Zonas industriais por tipo de actividade e infra-
estruturas, (e.g. Indústrias pesadas, 
petroquímicas, químicas, metalúrgicas, 
alimentares, estaleiros de reparação ou 
construção, etc.); 

• Zonas de salicultura (artesanal ou industrial); 
• Zonas de aquicultura inshore (extensiva, semi-

intensiva ou intensiva); 
• Zonas de praia; 
• Zonas afectas à pesca profissional, com infra-

estruturas próprias ao seu desempenho; 
• Zonas afectas à náutica de recreio, desportos 

náuticos, pesca lúdica e desportiva e as 
actividades marítimo-turísticas; 

• Zonas afectas a marinas, docas, cais e locais 
de amarração; 

• zonas de turismo da natureza (percursos, 
locais de observação) 

• Áreas integradas em estatutos de 
conservação da natureza (e.g. habitats 
prioritários, sapais, zonas de reprodução, 
abrigo e alimentação de aves aquáticas e 
terrestres). 

• Zonas afectas a Forças Militares ou 
Militarizadas; 

• Zonas afectas à actividade portuária comercial 
(mercadorias e passageiros oceânicos), 
incluindo actividades de natureza logística 
associada e actividades de cariz acessório, 
complementar e subsidiário; 

• Zonas de actividade de interface de transporte 
fluvial de passageiros e mercadorias; 

• Zonas afectas à construção e reparação 
naval; 

• Zonas com património edificado classificado; 
• Zonas com especial interesse para a 

conservação da natureza. 
 

• Áreas usadas pela pesca profissional e “não 
profissional”; 

• Áreas usadas pela apanha embarcada ou a pé 
(zonas intertidais em marés baixas) de 
organismos marinhos (anelídeos poliquetas, 
berbigão, amêijoas macha e boa, mexilhão, 
lambuginha, gastrópodes diversos, etc.); 

• Áreas usadas pela pesca lúdica embarcada e 
desportiva embarcada; 

• Áreas afectas a aquicultura (e.g. peixes, 
mexilhão, ostras, etc.); 

• Áreas usadas para desportos náuticos (e.g. treino 
e competição de vela, remo, canoagem, etc.); 

• Áreas usadas pelas unidades de transportes 
fluviais e marítimos, incluindo canais de 
navegação, bacias de manobra e acostagem e 
fundeadouros; 

• Áreas afectas a obras de protecção e guiamento 
para o transporte marítimo e fluvial (e.g. diques 
de protecção, etc.); 

• Áreas afectas a sinalização marítima (e.g. 
balizagem de canais, etc.); 

• Áreas afectas a bacias de manobra do tráfego 
fluvial e marítimo; 

• Áreas definidas como fundeadouros (com ou sem 
poitas fixas); 

• Ares delimitadas para a tomada de água por 
aeronaves de ataque a incêndios;  

• Áreas de dragagens e de deposição de dragados;
• Áreas de servidão militar; 
• Áreas integradas em estatutos de conservação 

da natureza (e.g. habitats prioritários, reprodução, 
resguardo e alimentação de espécies aquáticas); 

• Áreas utilizadas para desenvolvimentos de 
estudos científicos (biótipos de interesse 
científico; 

• Áreas de interesse cultural e científico (e.g. sítios 
histórico-culturais, sítios arqueológicos, etc.); 

• Áreas de educação ambiental divulgação e 
sensibilização; 

• Áreas navegáveis e não navegáveis; 
• Áreas utilizadas pela actividade marítimo-

turística; 
• Áreas utilizadas para turismo da natureza. 

 

 

Zonas agrícolas, florestais e agro-pecuárias 
Apesar da tendência de uso dos solos nas margens dos estuários ter vindo a ser alterada nas 

ultimas décadas, com uma regressão significativa de zonas afectas à agricultura, ainda existem 

actividades relevantes como seja as culturas de arroz no estuário do Mondego e Sado, em 

especial nos seus sectores a montante, e culturas de regadio (e.g. milho) no estuário do 
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Vouga. Porém, em todos os estuários existem actividades agrícolas muito diversificadas 

localizadas nas margens, assim como algumas zonas florestais, em especial nas vertentes 

alcantiladas.  

 

A escorrência de pesticidas e outros químicos empregues na agricultura tende a influenciar as 

massas de água estuarinas. As actividades agrícolas existentes nas áreas que drenam para os 

estuários ou que drenam para a bacia hidrográfica a montante dos estuários, em especial na 

sequência de chuvas intensas, põem em causa a qualidade ecológica das águas e fundos mais 

próximos das margens, a que há que acrescentar as inúmeras fontes de poluição difusa daqui 

resultante.  

 

Actividades agro-pecuárias (avicultura, suinicultura, bovinos e caprinos) são ainda muito 

referenciadas nas margens dos estuários e a montante, as quais, apesar da legislação exigir 

no seu licenciamento, o tratamento dos efluentes decorrentes destas actividades, são ainda um 

factor preocupante de poluição difusa.  

 

Zonas urbanas e industriais 
O aumento das pressões antrópicas exercidas, resultantes da ocupação urbana e industrial 

traduz-se num acréscimo de áreas impermeabilizadas com edificações, estruturas sociais e 

redes viárias, assim como em alterações fisiográficas e no aumento da carga de efluentes, 

tratados ou não, de deposição irregular de resíduos sólidos, que alteram a qualidade das 

massas de águas e sedimentos, e consequentemente, o equilíbrio ecológico dos estuários. 

 

As margens dos estuários foram desde sempre locais de eleição para a implantação de quase 

todo o tipo de actividades industriais, em especial na sequência da revolução industrial. Assim, 

há ainda hoje, uma mancha muito significativa de zonas industriais nas margens de alguns 

estuários, e a existência de indústrias com grandes impactes ambientais. As indústrias de 

pasta e papel, os estaleiros navais de reparação e construção, as petroquímicas, as 

metalúrgicas, certas indústrias do ramo alimentar, etc., são presença de relevo nas margens e 

faixas adjacentes. Estas indústrias têm, normalmente, efluentes de alto risco apesar da actual 

legislação as obrigar a rígidas regras de controlo ambiental os seus efluentes, em função do 

tipo de actividade. Há ainda a considerar a modificação ou adaptação das margens às 

necessidades operacionais das actividades industriais, onde se incluem infra-estruturas de 

apoio como muros de retenção, diques, plataformas, cais de atracação, pontes cais, etc. 

 

Zonas de salicultura e aquicultura 
Os estuários ofereceram os primeiros locais favoráveis à aquicultura, coabitando, 

frequentemente, com a salicultura. Ambas são actividades intrinsecamente dependentes das 

condições naturais do estuário. Durante muitos séculos a salicultura foi uma actividade 
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estratégica desenvolvida em alguns dos estuários e sistemas lagunares nacionais. No 

presente, salvo alguns processos de industrialização bem sucedidos, as explorações, ainda 

existentes, e artesanais, tendem a desaparecer ou reconverter-se, tendo como principal opção 

a aquicultura, em particular a piscicultura extensiva ou semi-intensiva. Existem ainda 

apreciáveis zonas, concessionadas do DPM ou de propriedade plena, nos nossos estuários e 

sistemas lagunares portugueses afectas à salicultura, porém muitas delas estão inactivas. A 

exploração combinada de sal (incluindo flor do sal), piscicultura, camarinha e ecoturismo 

permitiu revitalizar algumas unidades salineiras e de piscicultura, no entanto, a consolidação da 

actividade está longe de se considerar uma realidade.  Existe um enquadramento legal para as 

estruturas industriais de actividade salineira, sendo o licenciamento controlado pela Direcção 

Geral de Agricultura e Pescas. As perspectivas futuras destas importantes zonas de interface 

são difíceis de equacionar, todavia as salinas, em particular as desactivadas são importantes 

locais para muita da avifauna limícola existente em Portugal. Ao nível do POE deverão ser 

ponderadas, caso a caso, as possibilidades efectivas de recuperação da actividade e ou 

transformadas em pisciculturas ou, ainda como habitats de importância ambiental a preservar.  

 

No contexto da aquicultura nos estuários é frequente a produção de bivalves, como a amêijoa 

macha, amêijoa boa, berbigão e mexilhão, por vezes concessionadas do DPH e do DPM bem 

como a concessão de zonas para produção de anelídeos poliquetas, cuja comercialização está 

totalmente direccionada para a pesca lúdica e desportiva interna e para exportação. Todas 

estas actividades requerem, normalmente, pequenos apoios (casas/armazéns) para guarda de 

equipamentos específicos, e que são normalmente condicionadas em volume e área de 

ocupação pelas entidades competentes. No contexto da piscicultura encontram-se diversas 

espécies tais como a enguia, a dourada, o robalo, ou mesmo o pregado/rodovalho, o linguado 

e o choco,. Também a utilização dos tanques das antigas salinas, para criação da artémia tem 

suscitado uma procura e interesse crescente. O licenciamento de estabelecimentos de 

aquicultura nos estuários está dependente de várias entidades com a consequente 

fragmentação do respectivo procedimento. Apesar de ser o MAOTDR, nomeadamente através 

do ICNB, IP e das ARH, IP, e o MADRP através da DGAP e IPIMAR, quem têm uma 

intervenção mais directa, existem outras entidades que intervêm nos processos de 

licenciamento, produção e comercialização, com articulação mais difícil.  

 

Zonas afectas à pesca  
No contexto dos estuários as práticas de pesca e apanha de organismos aquáticos (artes, 

utensílios, e métodos e técnicas de pesca e apanha, incluindo esta feita em mergulho) são 

muito variadas. Há especificidades regionais e variabilidade sazonal mas, genericamente, as 

principais artes de pesca são a linha e anzol, as redes de emalhar, de pano e de tresmalho, as 
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armadilhas, as redes de cerco, redes camaroeiras e do pilado, ancinhos de cabo, berbigoeira, 

cabrita, ganchorras e tela entretanto proibida. Outras estruturas, menos complexas, mas de 

igual forma associada às pescas e apanha profissionais são as rampas varadouros, pontes 

cais, escadas, cais de carga e de descarga, terraplenos, cabeços de amarrações, etc..  De 

registar que existe complementarmente uma significativa “comunidade piscatória”, não inserida 

no quadro de pesca e ou apanha profissional e que engloba ex-pescadores profissionais, que 

se reformaram ou viram os seus postos de trabalho extintos por abate de embarcações. A 

estes acrescem muitos outros indivíduos que, por razões socioeconómicas, na maioria dos 

casos, encontra na “pesca não profissional” um complemento importante de subsistência, 

exercendo a sua actividade com base em embarcações registadas na náutica de recreio e 

usando, nomeadamente, artes previstas nos regulamentos da pesca lúdica, e muitas vezes 

actuando sem conflitos com a pesca profissional, pois as espécies alvo são, em regra, 

diferentes.  Estas actividades estão regulamentadas através de portarias específicas, relativa 

aos principais estuários e sistemas lagunares, contemplando um conjunto de regras que são 

fiscalizadas e controladas institucionalmente pela DGAP, com o apoio técnico-científico do 

IPIMAR, e com a intervenção directa no terreno pela Autoridade Marítima. 

 

Zonas afectas à náutica de recreio e turístico-maritimas 
No contexto dos estuários tem-se verificado um forte incremento na criação de estruturas de 

apoio à náutica de recreio. As docas, portos de recreio e marinas são as infra-estruturas mais 

procuradas mas encontram-se, um pouco por todo o lado, outras estruturas como amarrações, 

rampas varadouros, plataformas, etc.. Terraplenos e cais de amarração/acostagem dão 

também apoio à náutica de recreio e às actividades marítimo-turisticas, incluindo actividades de 

restauração e similares, lojas e armazéns de aprestos e um conjunto de significativo de outras 

iniciativas associadas à pesca lúdica e desportiva a partir das margens ou embarcada. A vela, 

o remo, a canoagem, o windsurf representam, entre outras actividades, domínios desportivos 

também frequentes nos planos de água dos nossos estuários. Associadas à actividade de lazer 

observa-se também um aumento de áreas pedonais e ciclovias nas margens dos planos água 

dos estuários. Os POE deveriam ainda debruçar-se sobre o potencial de turismo de natureza, 

apoiado na visitação em estreita ligação à promoção dos valores naturais e culturais e à 

dinamização de pequenas economias locais.  

 

Zonas afectas a fins militares ou militarizados 
A autoridade marítima tem zonas específicas afectas à sua actividade de controlo, vigilância, 

segurança de pessoas e bens, e fiscalização das margens e espelhos de água, incluindo a 

estruturas dirigidas à defesa e protecção de unidades das Forças Armadas, onde se incluem o 

Instituto de Socorros a Náufragos, Instituto de Faróis e Balizagem, a Polícia Marítima, e outras 

forças militarizadas.   
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Áreas com estatuto de protecção 
A importância dos valores naturais presentes nos estuários portugueses e a necessidade de se 

manter um bom estado de conservação, conduziu à integração de alguns destes ecossistemas 

na Rede Natura 2000, e à sua classificação como Zona de Protecção Especial (caso dos 

estuários do Rio Minho, Coura, Ria de Aveiro, Tejo, Sado e sapais de Castro Marim) e como 

Sítios de Importância Comunitária (Rio Minho, Rio Lima e Arade/ Odelouca) no âmbito das 

Directivas n.º 79/409/CEE (Directiva Aves) e n.º 92/43/CEE (Directiva Habitats). No Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000 estão contidas as principais orientações de integração dos 

objectivos das ZPE e SIC nos instrumentos de gestão territorial, em elaboração ou em revisão, 

identificando alguns dos principais factores que ameaçam a integridade e os valores destas 

áreas classificadas, e que inibem ou dificultam a sua gestão sustentável, merecendo a sua 

abordagem uma particular atenção. 

 

Os estuários são também das principais Zonas Húmidas reconhecidas ao abrigo da Convenção 

de Ramsar.2 Alguns estuários, como o Tejo ou Sado estão classificados como áreas de reserva 

natural possuindo planos de ordenamento e gestão próprios. Nas áreas com estatuto de 

protecção, as utilizações ficam condicionadas ao cumprimento das disposições constantes 

nesses planos. Neste contexto deverá ser dada particular atenção às disposições decorrentes 

dos IGT de áreas protegidas e das medidas de gestão do PSRN2000, em áreas abrangidas por 

estes estatutos. 

 
Zonas afectas às actividades portuárias e de transportes marítimos e fluviais  
Na componente relativa às actividades portuária e de navegação existem diversos utilizadores, 

nomeadamente, entidades públicas e privadas, cidadãos e empresas, que exercem a sua 

actividade ou têm interesses na zona dos estuários, devendo, assim, serem considerados no 

âmbito do desenvolvimento, implementação e gestão dos POE. 

 

Neste contexto, identificam-se, designadamente, os utilizadores dos seguintes segmentos: 

a) Transporte marítimo e fluvial de cargas e passageiros; 

b) Actividade portuária comercial, nomeadamente: carga e descarga de navios, 

movimentação, parqueamento, armazenagem, consolidação e desconsolidação de 

cargas portuárias (carga geral e granéis sólidos e líquidos), tráfego de passageiros 

                                                            

2 As Zonas Húmidas, de acordo com a Convenção de Ramsar são “extensões de pântanos, de charcos, 
de turfeiras ou de águas naturais ou artificiais, permanentes ou temporárias onde a água é estática ou 
corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo extensões de águas marinhas cuja profundidade, em maré 
baixa, não exceda 6 metros”.  
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(oceânicos), pilotagem, amarração, reboque e recolha de resíduos, incluindo as 

actividades de natureza logística e industrial associada; 

c) Navegação e actividade portuária associada ao turismo; 

d) Navegação e actividade portuária relacionada com a náutica de recreio e desporto; 

e) Navegação e actividade portuária associada à pesca; 

f) Actividades de cariz acessório, complementar e subsidiário (por exemplo, estaleiros de 

construção e/ou reparação naval e outros serviços de apoio aos navios/embarcações). 

 

Os requisitos destes utilizadores encontram-se estabelecidos em diversos instrumentos e 

regulamentos específicos, os quais deverão ser atendidos na elaboração e implementação dos 

POE, sendo destacados de seguida os mais relevantes. 

 

Os principais instrumentos de planeamento aplicáveis são o PET- Plano Estratégico de 

Transportes 2008-2020 (http://www.moptc.gov.pt/cs2.asp?idcat=2086), o PNMP - Plano 

Nacional Marítimo Portuário (plano sectorial, ao abrigo do RJIGT, com incidência territorial, que 

estabelece as opções estratégicas para o sector marítimo portuário, definindo, 

designadamente, a vocação e as utilizações de cada espaço portuário, em elaboração, com 

suporte no Despacho nº 6494/2008 de S. Exa. a Secretária de Estado dos Transportes, 

publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 47, de 2008.03.06) e os Planos Estratégicos dos 

Portos, os quais têm um carácter empresarial e concretizam as orientações estratégicas do 

Governo, sendo subordinados e tendo a sua expressão territorial consagrada no PNMP. O 

PNMP e os Planos Estratégicos dos Portos encontram-se enquadrados no Projecto da Lei de 

Portos, já aprovado em Conselho de Ministros. 

 

Assinalam-se igualmente os instrumentos legais comunitários e nacionais em matéria de portos 

e transportes marítimos e fluviais, sendo de referenciar, para além do referido Projecto da Lei 

de Portos, o Projecto da Lei de Navegação Comercial Marítima (também já aprovado em 

Conselho de Ministros) e o Regime Jurídico da Actividade dos Transportes com Embarcações 

de Tráfego Local, consubstanciado no Decreto-Lei nº 197/98, de 10 de Julho, igualmente 

aplicável ao tráfego fluvial, incluindo estuários. 

 

No que reporta à regulamentação aplicável num domínio predominantemente operacional 

serão de destacar, nomeadamente: 

• Na actividade portuária, os regulamentos de exploração que todos os portos detêm; 

• Na navegação associada ao turismo, o Decreto-Lei nº 108/2009, de 15 de Maio, que 

define as condições de acesso e exercício da actividade das empresas de animação 

turística e dos operadores marítimo-turísticos, o qual revoga em parte o Regulamento 

da Actividade Marítima-Turística anexo ao Decreto-Lei nº 269/2003, de 28 de Outubro; 
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• Na navegação de recreio, o Regulamento da Náutica de Recreio, constante do 

Decreto-Lei nº 124/2004, de 25 de Maio, sendo de assinalar que se encontra em fase 

de aprovação a proposta revisão desta legislação. Destaca-se que esta proposta de 

revisão do Regulamento da Náutica de Recreio remete para os Planos de 

Ordenamento da Orla Costeira a regulamentação específica de alguns aspectos, 

podendo, de igual modo, o mesmo ser feito, no caso dos estuários, para os POE. 

 

Serão igualmente de identificar outros importantes instrumentos de carácter operacional, mais 

relacionados com o domínio da segurança e protecção dos portos e da navegação e 

salvaguarda dos valores ambientais que importa atender, nomeadamente: 

• Planos de Protecção dos Portos e das Instalações Portuárias, enquadrados pelo 

Código Internacional para a Protecção dos Navios e das Instalações Portuárias 

(Código ISPS), Regulamento (CE) 725/2004, de 31 de Março de 2004, relativo ao 

reforço da protecção dos navios e das instalações portuárias, Directiva 2005/65/CE, de 

26 de Outubro de 2005, relativa ao reforço da segurança nos portos, Decreto-Lei nº 

226/2006, de 15 de Novembro, e Despacho Conjunto nº 168/2004, de 8 de Março de 

2004 (publicado no DR nº 72 -2ª Série, de 25 de Março de 2004); 

• Planos Portuários de Recepção e Gestão de Resíduos, enquadrados pela 

Directiva 2000/59/CE, de 27 de Novembro de 2000, relativa aos meios portuários de 

recepção de resíduos gerados em navios e de resíduos da carga, e Decretos-Lei nº 

165/2003, de 24 de Julho, e nº 197/2004, de 17 de Agosto; 

• Planos Plurianuais de Dragagem de Manutenção, para períodos de 3 a 5 anos, 

enquadrados pelo citado Projecto da Lei de Portos; 

• Relatórios de Sustentabilidade dos Portos, conforme enquadramento do Projecto da 

Lei de Portos, já disponíveis para os cinco principais portos comerciais do Continente e 

em implementação nos restantes; 

• Sistemas de Controlo de Tráfego Marítimo (VTS) costeiro (o qual permite assegurar o 

controlo de todo o tráfego marítimo até 50 milhas náuticas da costa continental 

portuguesa, efectuando a identificação, reconhecimento e monitorização, em tempo 

real, do tráfego de navios na área coberta) e portuários (disponíveis em todos os portos 

comerciais do Continente); 

• SafeSeaNet - Sistema Europeu de Intercâmbio de Informações Marítimas, enquadrado 

pela Directiva 2002/59/CE , de 27 de Junho de 2002, relativa à instituição de um 

sistema comunitário de acompanhamento e de informação do tráfego de navios, e 

Decreto-Lei nº 180/2004, de 27 de Julho. A este sistema acrescem o LRIT 

(Identificação e Acompanhamento de Navios a Longa Distância) e o CleanSeaNet, 

através dos quais existe a monitorização da posição dos navios e informação sobre 
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cargas perigosas, bem como a detecção e acompanhamento por satélite de manchas 

de poluição que possam surgir; 

• Projectos de sinalização marítima. 

 

Igualmente importantes são os instrumentos aplicáveis em situações de acidente ou incidente, 

como sejam: 

• Plano Nacional de Acolhimento de Navios em Dificuldade, enquadrado pelo mesmo 

normativo referenciado para o SafeSeaNet, actualmente em fase de concurso; 

• Planos de Emergência e/ou de Contingência portuários, integrados com o Plano “Mar 

Limpo”. Basicamente, são considerados três níveis de responsabilidade de actuação: 

Terminais, Portos e Autoridade Marítima. 

 

No contexto dos valores e funções antropogénicos, destacam-se as utilizações portuária e de 

navegação, pelo que os requisitos dos respectivos utilizadores anteriormente identificados 

deverão ser devidamente contemplados. Neste enquadramento salienta-se a importância da 

caracterização e avaliação de todas as situações de conflito existentes ou potenciais entre os 

valores e funções naturais de natureza estratégica ou crítica e as utilizações portuárias e de 

navegação, bem como as medidas de mitigação e/ou de compatibilização susceptíveis de 

serem incorporadas nos instrumentos de planeamento e gestão territorial, em especial do 

sector marítimo portuário (designadamente no PNMP e/ou Planos Estratégicos dos Portos) ou 

nos próprios POE. 

 

Entende-se que, conforme anteriormente referido, a actividade portuária e de navegação já é 

objecto de instrumentos e regulamentos específicos, pelo que os POE deverão, nesta 

componente, desempenhar um papel orientador, integrador e supletivo em matérias que não 

estejam cobertas em outros instrumentos de planeamento e gestão territorial aplicáveis. 

 

Neste enquadramento, e no que se refere ao ordenamento do espaço, deverá ser efectuada a 

remissão aos vários instrumentos de gestão do território relevantes (PROT, planos sectoriais, 

etc.). Especificamente nas zonas associadas à actividade portuária e de navegação, bem como 

nas respectivas áreas de expansão/reserva estratégica, preconiza-se que sejam consideradas 

zonas unas, tais como “Área de Actividade Portuária” e “Área de Navegação”, a que deverão 

corresponder um detalhe mínimo do desenho do plano, não integrando propostas de 

zonamento no seu interior, mas apenas a remissão para o PNMP ou outros instrumentos 

específicos do sector. 

 

Sem prejuízo da escala geral de trabalho do POE, o tratamento de áreas associadas à 

actividade portuária e de transporte marítimo e fluvial poderá justificar pontualmente a adopção 

de uma escala de trabalho com um maior pormenor (1:5.000). 
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O desenvolvimento da actividade portuária e de navegação deverá ser efectuada em respeito 

pelos requisitos do meio (terrestre, aéreo e hídrico) a definir pelo POE, nomeadamente em 

matéria qualidade da água e de emissões para a atmosfera. Assim, os requisitos do meio a 

definir em sede do POE e operacionalização da sua monitorização, nomeadamente em termos 

de parâmetros a contemplar e periodicidade de recolha e análise, deverão considerar a 

informação constante dos instrumentos de planeamento e gestão sectorial, os quais, se 

necessário, e sem comprometer os requisitos de operação, qualidade e segurança portuária ou 

da navegação, poderão ser oportunamente objecto de revisão para incorporar medidas e 

parâmetros resultantes da elaboração de cada POE. 

 

 

Em suma, as actividades humanas referidas nesta secção têm associadas pressões, 

episódicas ou permanentes, estruturais ou conjunturais, com impactes nos processos naturais 

que conduzem a alterações sobre o estado dos diversos receptores, e consequentemente, 

sobre os valores e funções dos estuários. Às modificações do estado do ambiente, deverão 

corresponder respostas da sociedade traduzidas em estratégias e medidas de natureza política 

e legislativa que terão por finalidade alterar, controlar ou minimizar a grandeza ou o tipo de 

pressões exercidas sobre o estuário. Adicionalmente, as respostas requerem critérios de 

articulação e concertação entre os diversos utilizadores presentes nos estuários. 

 

 

2.3 Enquadramento dos POE 
 
O reconhecimento das limitações do quadro estratégico e normativo que tem enquadrado o 

ordenamento e gestão dos principais estuários portugueses, decorrente da ameaça de valores 

e funções dos estuários associadas ao agravamento de pressões de natureza diversa, das 

fragilidades dos instrumentos de planeamento existentes para garantirem uma abordagem 

integrada e integradora da regulação e desenvolvimento destas zonas, estiveram na base da 

criação de um novo instrumento de gestão territorial designado por Plano de Ordenamento de 

Estuário. Os Planos de Ordenamento de Estuário são criados no âmbito do quadro legislativo 

dos recursos hídricos cujas principais características se apresentam nesta secção.  

 
Enquadramento dos POE no sistema de gestão de recursos hídricos  
A gestão dos recursos hídricos, entre os quais se encontram os estuários, tem como principal 

documento enquadrador a Directiva Quadro da Água (Directiva n.º 2000/60/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro), designada abreviadamente de DQA. Esta Directiva 



 26 

tem como objectivo estabelecer um quadro comunitário para a protecção das águas interiores 

de superfície e subterrâneas, das águas de transição e das águas costeiras, com vista à 

prevenção e redução da poluição dessas águas, à promoção da sua utilização sustentável, à 

protecção do ambiente, à melhoria do estado dos ecossistemas aquáticos e à redução dos 

impactos das inundações e das secas. Aos Estados Membros compete aplicar políticas 

integradas de protecção e melhoria do estados da águas, aplicando o príncipio da 

subsidariedade, políticas essas que visam alcançar o bom estado ecológico e químico de todas 

as águas, superficiais e subterrâneas, até 2015. 

 

Entre outros aspectos significativos, a DQA visa: 

• A adequação da legislação comunitária sobre recursos hídricos, visando reforçar as 

medidas de recuperação e de protecção da qualidade das águas, de superfície e 

subterrâneas, por forma a evitar a sua degradação, através da respectiva integração e 

harmonização com outras Directivas afins, como as Directivas da conservação da 

natureza (Directiva n.º 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril, relativa à conservação 

das aves selvagens, e Directiva n.º 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio, relativa à 

preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens). 

• A aplicação de um novo conceito relativo aos objectivos de qualidade das águas de 

superfície, baseada na protecção dos ecossistemas aquáticos como elementos 

integradores do ambiente aquático, colmatando as lacunas existentes na legislação 

actual e integrando as normas comunitárias relativas à qualidade das águas das 

diferentes áreas de protecção específica. 

• A integração das normas para a recuperação e protecção das águas subterrâneas com 

a salvaguarda da utilização sustentável dessas águas, através do equilíbrio entre a 

recarga dos aquíferos, por um lado, e as captações de água e as descargas por outro. 

• O controlo da poluição das águas provocada por descargas, emissões e perdas de 

substâncias que apresentem um risco significativo para o ambiente aquático ou através 

dele, para a saúde humana e para o ambiente em geral, incluindo a eliminação 

progressiva das substâncias perigosas seleccionadas prioritariamente em função do 

respectivo risco. 

• A gestão integrada das águas no quadro das Regiões Hidrográficas constituídas por 

uma bacia hidrográfica ou por várias bacias hidrográficas adjacentes, 

independentemente dos limites territoriais dos Estados-membros e dos limites 

administrativos, englobando, assim, todas as massas de água de uma mesma bacia 

hidrográfica: rios e canais; lagos e albufeiras, águas subterrâneas, estuários e outras 

águas de transição e costeiras. 

• A análise e a monitorização os impactes das actividades humanas sobre as águas. 

• A análise económica das utilizações das águas, e a aplicação de um regime financeiro 

às utilizações das águas. 
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• A implementação dos programas de medidas necessários para atingir os objectivos de 

qualidade da água referidos até 2015. 

• A recolha sistematizada e análise da informação necessária para caracterizar o estado 

das águas e para fundamentar e controlar a aplicação dos programas de medidas;  

• A consulta e a participação do público. 

 

Os desafios de integração da gestão sustentável dos recursos hídricos com as diversas 

políticas de âmbito sectorial decorrentes da DQA encontram nas características dos estuários 

evidenciadas anteriormente um laboratório de experimentação. nos estuários.  

A Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) que estabelece as bases e o quadro 

institucional para a gestão sustentável das águas transpôs para a ordem jurídica nacional o 

essencial da Directiva Quadro Água. São objectivos da Lei da Água o enquadramento e a 

gestão das águas superficiais, a protecção e melhoria do estado dos ecossistemas aquáticos, 

terrestres e zonas húmidas; a promoção da utilização sustentável da água; a melhoria do 

ambiente aquático através da redução, cessação e eliminação faseada das descargas, 

emissões e perdas de substâncias prioritárias; a diminuição da poluição das águas 

subterrâneas; a redução dos efeitos das inundações e das secas; o fornecimento da água 

superficial e subterrânea de boa qualidade; a protecção das águas marinhas e o cumprimento 

dos acordos internacionais pertinentes. Tem como âmbito de aplicação a totalidade das águas 

subterrâneas, e de superfície, interiores, de transição e costeiras, incluindo os respectivos 

leitos e margens, bem como zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas 

protegidas. 

 

A Lei da Água criou 10 regiões hidrográficas, enquanto unidades principais de planeamento e 

gestão das águas, tendo por base a bacia hidrográfica: Minho e Lima (RH1), Cávado, Ave e 

Leça (RH2), Douro (RH3), Vouga, Mondego, Lis e Ribeiros do Oeste (RH4), Tejo (RH5), Sado 

e Mira (RH6), Guadiana (RH7), Ribeiras do Algarve (RH8), Açores (RH9) e Madeira (RH10). Ao 

Instituto da Água, enquanto autoridade nacional da água, compete a responsabilidade de 

garantir a política nacional da água. Às Administrações das Regiões Hidrográficas (ARH) 

compete prosseguir atribuições de gestão das águas, incluindo o respectivo planeamento, 

licenciamento e fiscalização, ao nível da região hidrográfica. A representação dos sectores de 

actividade e dos utilizadores dos recursos hídricos é assegurada através dos seguintes órgãos 

consultivos: 

a) O Conselho Nacional da Água (CNA), órgão consultivo do Governo em matéria de 

recursos hídricos; 

b) Os conselhos da região hidrográfica (CRH), órgãos consultivos das administrações da 

região hidrográfica, para as respectivas bacias hidrográficas nela integradas. 
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A articulação dos instrumentos de ordenamento do território com as regras e princípios 

decorrentes da Lei da Água e a integração da política da água nas políticas 

transversais de ambiente são asseguradas em especial pelas comissões de 

coordenação e desenvolvimento regional (CCDR). 

 

Nas áreas do domínio público hídrico afectas às administrações portuárias, a competência da 

ARH para licenciamento e fiscalização da utilização dos recursos hídricos considera-se 

delegada na administração portuária com jurisdição no local, sendo definidos por portarias 

conjuntas dos ministérios com tutela, os termos e âmbito da delegação e os critérios de 

repartição das respectivas receitas. 

 

O ordenamento e planeamento das águas faz-se através de: i) instrumentos de ordenamento; 

ii) instrumentos de planeamento; e iii) medidas de protecção e valorização dos recursos 

hídricos, visando compatibilizar, de forma integrada, a utilização sustentável dos recursos 

hídricos, com a sua protecção e valorização, bem como com a protecção de pessoas e bens 

contra fenómenos extremos, designadamente cheias e secas. As utilizações dos recursos 

hídricos e das zonas confinantes, devem ser planeadas e reguladas de modo a proteger a 

quantidade e qualidade das águas, dos ecossistemas aquáticos e os recursos 

sedimentológicos. 

 

Os instrumentos de ordenamento dos recursos hídricos, são planos especiais de ordenamento 

do território ao abrigo do RJIGT, que pela sua natureza especial estabelecem os regimes de 

salvaguarda de recursos e valores naturais, assegurando a permanência dos sistemas 

indispensáveis à utilização sustentável do território, através da definição de condicionamentos, 

vocações e utilizações dominantes dos solos e plano de água, e ainda de localização de infra-

estruturas de apoio a essas utilizações. Incluem as medidas adequadas à protecção e 

valorização dos recursos hídricos na área a que se aplicam de modo a assegurar a sua 

utilização sustentável e vinculam a Administração Pública e os particulares.  

 

São instrumentos de ordenamento dos recursos hídricos: 

a) Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) são instrumentos de natureza 

especial de âmbito territorial, que têm como objectivos: a) o ordenamento dos diferentes 

usos e actividades específicas da orla costeira; b) a classificação das praias e a 

regulamentação do uso balnear; c) a valorização e qualificação das praias consideradas 

estratégicas por motivos ambientais ou turísticos; d) a orientação do desenvolvimento de 

actividades específicas da orla costeira; e) a defesa e conservação da natureza. Os 

POOC abrangem uma faixa ao longo do litoral, a qual se designa por zona terrestre de 

protecção, cuja largura máxima é de 500 m, contados a partir do limite da margem das 

águas do mar, ajustável sempre que se justifique, e uma faixa marítima de protecção que 
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tem com limite inferior a batimétrica -30. Excluem-se do âmbito de aplicação do POOC as 

áreas sob jurisdição portuária. 

b) Os Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas (POAAP) são planos que 

estabelecem a demarcação do plano de água, da zona reservada e da zona de 

protecção; indicam os usos principais da água, bem como das actividades secundárias 

permitidas; a intensidade dessas utilizações e a sua localização; e indicam as actividades 

proibidas e com restrições, e os valores naturais e paisagísticos a preservar. 

c) Os Planos de Ordenamento dos Estuários (POE) visam a protecção das águas, leitos e 

margens dos estuários e dos ecossistemas que os habitam, assim como a valorização 

social, económica e ambiental da orla terrestre envolvente. O seu regime consta de 

legislação específica que será objecto de apreciação na secção seguinte. 

 

Os instrumentos de ordenamento dos recursos hídricos, conformando planos de ordenamento 

do território, estão obrigados à disciplina dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), no que 

respeita à sua elaboração, conteúdo, acompanhamento, concertação participação, aprovação e 

vigência. A criação dos POE pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, determinou a alteração 

da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo (art. 33.º da Lei n.º 

48/98, de 11 de Agosto, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 54/2007, de 31 de Agosto) e 

do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (art. 2.º e 42º do Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 19 

de Dezembro).  

 

Os instrumentos de planeamento dos recursos hídricos, visam instituir um sistema de 

planeamento integrado das águas, adaptado às características específicas das bacias e 

regiões hidrográficas e fundamentar e orientar a protecção e a gestão das águas e a 

compatibilização das suas utilizações com as suas disponibilidades, de forma a: i) garantir a 

sua utilização sustentável; ii) proporcionar critérios de afectação aos vários tipos de usos 

pretendidos tendo em conta o valor económico de cada um deles; iii) assegurar a 

harmonização da gestão das águas com o desenvolvimento regional e as políticas sectoriais, 

os direitos individuais e os interesses locais; iv) fixar as normas de qualidade ambiental e os 

critérios relativos ao estado das águas.  

 

O planeamento das águas é concretizado através dos seguintes instrumentos: 

a) O Plano Nacional da Água (PNA) é o instrumento de gestão das águas de âmbito 

nacional. Possui natureza estratégica e estabelece as grandes opções da política 

nacional da água e os princípios e as regras de orientação dessa política, a aplicar 
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pelos planos de gestão de bacias hidrográficas e por outros instrumentos de 

planeamento das águas. 

b) Os Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica (PGBH) são instrumentos de natureza 

sectorial que abrangem as bacias hidrográficas integradas numa região hidrográfica. 

Visam a gestão, a protecção e a valorização ambiental, social e económica das águas 

e incluem os respectivos programas de medidas. O conteúdo dos PGBH inclui a 

identificação e caracterização de todas as massas de água de uma bacia hidrográfica, 

a identificação das pressões, a identificação das redes de monitorização, a análise 

económica das utilizações da água, a definição de objectivos ambientais para as 

massas de água, a identificação dos objectivos socioeconómicos e a definição dos 

programas de medidas e acções previstos para o cumprimento dos objectivos 

ambientais, devidamente calendarizados, espacializados, orçamentados e com 

indicação das entidades responsáveis pela sua elaboração. O Programa de Medidas 

dos PGBH, a elaborar para cada região hidrográfica, compreendem medidas de base e 

medidas suplementares, funcionalmente adaptadas às características da bacia, ao 

impacte da actividade humana no estado das águas superficiais e subterrâneas e que 

sejam justificadas pela análise económica das utilizações da água e pela análise custo-

eficácia dos condicionamentos e restrições a impor a essas utilizações. Estas medidas 

constituem o ponto do PGBH, uma vez que devem reflectir a coordenação e 

comprometimento dos diferentes sectores e entidades envolvidas. Estes programas de 

medidas são relevantes para a realização dos objectivos ambientais estabelecidos e 

para a protecção das águas.  

c) Os Planos Específicos de Gestão de Águas (PEGA) são planos sectoriais 
complementares dos planos de gestão de bacia hidrográfica. Constituem planos de 

gestão mais pormenorizada a nível de sub-bacia ou uma área geográfica específica, ou 

de âmbito sectorial, abrangendo um problema, tipo de água, aspecto específico ou 

sector de actividade económica com interacção significativa com as águas. São 

comparáveis aos planos de gestão de bacia hidrográfica no seu conteúdo, 

salvaguardadas as necessárias adaptações e simplificações, devendo garantir as 

obrigações legais impostas pela Lei da Água e demais legislação complementar. As 

matérias e temas passíveis de serem abordados por PEGA podem incluir a 

requalificação e valorização da rede hidrográfica, a aplicação de boas práticas em 

zonas vulneráveis e a recuperação do bom estado ecológico de massas de água, ou 

conjunto de massas de água, identificadas como estando em risco de não cumprir com 

os objectivos estabelecidos no âmbito da DQA. Os PEGA têm natureza de Planos 

Sectoriais, nos termos do regime jurídico dos IGT. 

 

As medidas de protecção e valorização dos recursos hídricos são complementares das 

constantes dos planos de gestão de bacia hidrográfica e estão sintetizadas na Figura 2.2 que 
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especifica também a medidas previstas para os estuários. As medidas de conservação e 

reabilitação da zona costeira e dos estuários devem ser executadas sob orientação da 

correspondente ARH, sendo da responsabilidade: 

a) Dos municípios, nos aglomerados urbanos; 

b) Dos proprietários, nas frentes particulares fora dos aglomerados urbanos; 

c) Dos organismos dotados de competência, própria ou delegada, para a gestão dos 

recursos hídricos na área, nos demais casos. 

 

 

 
Figura 2.2 – Tipologias de medidas de protecção e valorização dos recursos hídricos  

 
Em matéria de concertação dos instrumentos de gestão territorial, planos e programas, a Lei da 

Água, determina que na elaboração, revisão e avaliação dos instrumentos de planeamento, 

haja a intervenção dos vários departamentos ministeriais que tutelam as actividades 

interessadas no uso dos recursos hídricos e dos organismos públicos a que esteja afecta a 

administração das áreas envolvidas. Para tal, refere explicitamente que o Programa Nacional 

de Política de Ordenamento do Território e o Plano Nacional da Água devem articular-se entre 

si, garantindo um compromisso recíproco de integração e compatibilização das respectivas 

opções, e por sua vez os planos e programas sectoriais com impactes significativos sobre as 

águas devem integrar os objectivos e as medidas previstas nos instrumentos de planeamento 

das águas. Determina também que as medidas preconizadas nos instrumentos de gestão 

territorial, designadamente nos planos especiais de ordenamento do território e nos planos 

municipais de ordenamento do território, sejam articuladas e compatibilizadas com os 

instrumentos de planeamento das águas e com as medidas de protecção e valorização dos 

recursos hídricos, e que as medidas pontuais de protecção e valorização dos recursos hídricos 
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sejam compatíveis com as orientações estabelecidas nos planos de recursos hídricos. A Figura 

2.3 traduz a interdependência existente entre o sistema de gestão territorial e o ordenamento e 

planeamento dos recursos hídricos. 
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Figura 2.3 – Articulação entre os IGT e os instrumentos de planeamento dos recursos 
hídricos 

 
Em matéria de participação pública, e em respeito dos princípios da participação3 e 

informação4, o diploma garante o direito de acesso à informação no âmbito dos procedimentos 

administrativos conexos com as águas a todas as pessoas singulares e colectivas a prestar 

nos termos do CPA e da legislação em matéria de acesso à informação ambiental e a 

participação dos interessados através do processo de discussão pública e da representação 

dos utilizadores nos órgãos consultivos da gestão das águas (Conselho Nacional da Água e os 

Conselhos de Região Hidrográfica). 

 

                                                            

3 Princípio da Participação: quaisquer particulares, utilizadores dos recursos hídricos e suas associações, 
podem intervir no planeamento das águas e, especificamente, nos procedimentos de elaboração, 
execução e alteração dos seus instrumentos. 
4 Princípio da Informação: os instrumentos de planeamento de águas constituem um meio de gestão de 
informação acerca da actividade administrativa de gestão dos recursos hídricos em cada bacia 
hidrográfica; 
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Regime jurídico dos Planos de Ordenamento de Estuário 
Os Planos de Ordenamento dos Estuários visam a protecção das águas, leitos e margens dos 

estuários e dos ecossistemas que os habitam, na perspectiva da sua gestão integrada, assim 

como a valorização ambiental, social, económica e cultural da orla estuarina. Os objectivos 

gerais e específicos dos POE, constam dos Quadro 2.1 e 2.2. 

 

Quadro 2.1 – Objectivos gerais dos POE 

a) Proteger e valorizar as características ambientais do estuário, garantindo a 
utilização sustentável dos recursos hídricos, assim como dos valores naturais 
associados; 

b) Assegurar a gestão integrada das águas de transição com as águas interiores e 
costeiras confinantes, bem como dos respectivos sedimentos; 

c) Assegurar o funcionamento sustentável dos ecossistemas estuarinos; 
d) Preservar e recuperar as espécies aquáticas e ribeirinhas protegidas ou 

ameaçadas e os respectivos habitats; 
e) Garantir a articulação com os instrumentos de gestão territorial, planos e 

programas de interesse local, regional e nacional, aplicáveis na área abrangida 
pelos POE. 

(n.º 1 do art. 4º do Decreto-Lei n.º 129/2008,de 21 de Julho)
  

 
A par com os planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas e os planos de 

ordenamento da orla costeira, os POE constituem os instrumentos de ordenamento dos 

recursos hídricos.  

 
Quadro 2.2 – Objectivos específicos dos POE 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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. 

(n.º 2 do art. 4º do Decreto-Lei n.º 129/2008,de 21 de Julho)
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A área de intervenção dos POE integra o estuário - constituído pelas águas de transição e 

pelos seus leitos e margens - e a orla estuarina - correspondente a uma zona terrestre de 

protecção cuja largura é fixada na resolução do Conselho de Ministros que aprova o POE até 

ao máximo de 500 m contados a partir do limite da margem. 

 

A componente de gestão está bastante vincada neste diploma (Decreto-Lei n.º 129/2008), nos 

objectivos dos POE, no tipo de medidas propostas, bem como na necessidade de interface e 

articulação entre as entidades com competência de intervenção naquela área ou áreas 

envolventes, pelo que é premissa deste GT que os POE assumam um carácter multifacetado, 

integrando em simultâneo uma dimensão de ordenamento do território e de gestão do estuário 

e orla estuarina. 

 

Na presença de outros instrumentos de gestão territorial ou figuras de plano, os POE apenas 

dispõem sobre aspectos relativos aos recursos hídricos (ver figura 2.4), sendo que: 

• Nos perímetros urbanos definidos nos planos municipais de ordenamento do território, 

integrados na zona terrestre de protecção, os POE apenas dispõem sobre regras e 

medidas de protecção, salvaguarda, valorização e qualidade dos recursos hídricos, que 

tem por objectivo a conservação e reabilitação da rede hidrográfica dos estuários, em 

conformidade com o disposto no art. 34º da Lei da Água, nomeadamente: 

a) Limpeza e beneficiação das margens e áreas envolventes; 

b) Reabilitação das margens e áreas degradadas ou poluídas; 

c) Protecção das orlas costeiras e estuarinas contra os efeitos da erosão de origem 

hídrica; 

d) Desassoreamento das vias e das faixas acostáveis; 

e) Renaturalização e valorização ambiental e paisagística das margens e áreas 

envolventes. 

• Caso um POE coincida, total ou parcialmente, com um plano de ordenamento de área 

protegida, o POE estabelece, na área de sobreposição dos dois planos, apenas as 

regras de utilização do estuário no que respeita à defesa, valorização e qualidade dos 

recursos hídricos.  

• Caso abranja uma área ou zona portuária, devem constituir objectivos do POE a 

garantia das condições para o desenvolvimento da actividade portuária e a garantia 

das respectivas acessibilidades flúvio-marítimas e terrestres, em consonância com os 

valores do estuário a salvaguardar. Entende-se como actividade portuária o conjunto 

de actividades directa ou indirectamente associadas a um porto, nomeadamente, a 

navegação e operação comercial (bens e pessoas), turística, de recreio náutico, 

desportiva e de pesca, bem como a gestão de áreas ou zonas portuárias e das áreas 

logísticas associadas, incluindo ainda actividades de cariz acessório, complementar e 

subsidiário. 
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Figura 2.4 – Carácter supletivo dos POE 

 

São objecto de POE os estuários dos rios Douro, Vouga, Mondego e Tejo5 estando a sua 

elaboração acometida às ARH, I.P.6 pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro e Decreto-lei n.º 

129/2008, de 21 de Julho. Recentemente foram publicados os despachos que determinam a 

elaboração dos POE do Douro (Despacho n.º 21761/2009 de 29 de Setembro), do Vouga 

(Despacho n.º 22550/2009) de 13 de Outubro e do Tejo (Despacho n.º 21020/2009 de 29 de 

Setembro). 

 

Dada a natureza especial dos POE, para além dos elementos expressamente referidos no n.º 2 

do artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-

Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, e Portaria n.º 137/2005, de 2 de Fevereiro, os POE devem 

ser acompanhados de um programa de medidas de gestão, protecção, conservação e 

valorização dos recursos hídricos abrangidos pelo plano, bem como da orla estuarina (Quadro 

2.3). Nos termos do Anexo II do Decreto-Lei n.º 129/2008, de 21.07, na elaboração dos POE 

devem ser observadas as normas técnicas de referência constantes no Quadro 2.4: 

 

 

 

 

 

 

                                                            

5 Podem ser objecto de plano outros estuários, caso se verifique elevada relevância ambiental do meio 
hídrico em causa, e por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do 
ordenamento do território. 
6 Esta competência pode ser realizada pelo INAG, I.P., mediante despacho do ministro competente. Nos 
casos em que a área de intervenção de um POE coincida, total ou parcialmente, com uma área protegida 
integrada na Rede Nacional de Áreas Protegidas, a elaboração do POE deve ser realizada em 
colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P., (ICNB, I.P.). 
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Quadro 2.3. Elementos que acompanham os POE 

a) Relatório que justifica a disciplina definida; 
b) Relatório Ambiental no qual se identificam, descrevem e avaliam eventuais efeitos 

significativos no ambiente, resultantes da aplicação do plano e suas alternativas que 
tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial respectivos; 

c) Planta de condicionantes, assinalando as servidões administrativas e as restrições de 
utilidade pública em vigor; 

d) Planta de enquadramento, abrangendo a área de intervenção, devidamente assinalada e 
a zona envolvente, bem como as principais vias de comunicação; 

e) Programa de execução que contenha disposições indicadas sobre as principais 
intervenções, indicando as entidades responsáveis pela sua implementação e 
concretização, bem como a estimativa dos custos associados e o cronograma da sua 
execução.  

f) Programa de medidas de gestão, protecção, conservação e valorização dos recursos 
hídricos abrangidos pelo plano, bem como da orla estuarina 

g) Estudos de caracterização física, económica e urbanística que fundamentem a solução 
proposta. 

h) Planta da situação existente; 
i) Elementos gráficos de maior detalhe que ilustrem situações específicas do plano. 
j) Participações recebidas em sede de discussão pública e respectivo relatório de 

ponderação. 
 
     Quadro 2.4. Normas técnicas de referência a observar na elaboração dos POE 

a) Identificação da área de intervenção, incluindo a delimitação dos limites de montante e jusante 
das águas de transição; 

b) Identificação e breve caracterização de uma área adjacente à orla estuarina susceptível de influir 
nas condições e tendências de ocupação, evolução e transformação da área objecto do plano, 
com base nos instrumentos de gestão territorial em vigor, destacando os principais problemas e 
potencialidades que se perspectivam para a área em estudo, com referência a planos e 
projectos existentes; 

c) Caracterização da área de intervenção quanto à situação existente, nomeadamente a 
caracterização física e ecológica da área de intervenção e identificação das pressões 
resultantes das actividades humanas com base em levantamentos sistematizados da utilização 
actual, bem como os principais problemas e potencialidades que se perspectivam para a área a 
estudar com referência a planos e projectos existentes e que atenda aos seguintes aspectos: 

i) Levantamento e caracterização da ocupação actual do solo avaliando em termos quantitativos e 
qualitativos a evolução verificada nos últimos anos; 

ii) Levantamento e caracterização das infra-estruturas ligadas aos transportes marítimos, à 
agricultura, à pesca, aos transportes, ao turismo, ao desporto e ao recreio náutico (existentes, 
em execução e programadas); 

iii) Caracterização socioeconómica, identificando eventuais conflitos ao nível das actividades 
existentes, e entre estas e os valores naturais, culturais e patrimoniais; 

iv) Caracterização dos núcleos urbanos, quando existentes, designadamente quanto à sua 
dimensão, sua integração a nível social, económico e ambiental, bem como as suas 
perspectivas de evolução; 

v) Identificação e caracterização das fontes poluidoras no estuário e nos seus afluentes; 
vi) Identificação e caracterização das situações de risco naturais e ambientais (risco de erosão, 

inundação, áreas de sensibilidade ao fogo, desprendimento de terras, poluição, habitats em 
risco, etc.); 

vii) Identificação do património arqueológico existente na área do plano, suportada em estudos e 
informação disponíveis; 

d) Caracterização biofísica da área de intervenção atendendo nomeadamente aos seguintes 
aspectos: 

i) Fisiografia; 
ii) Geologia, hidrogeologia e geomorfologia terrestre e subaquática; 
iii) Sistemas naturais de maior sensibilidade; 
iv) Fauna, flora e vegetação; 
v) Comunidades estuarinas; 
vi) Zonas de elevado valor ambiental, ecológico e paisagístico; 
e) Caracterização da zona estuarina, nomeadamente através dos seguintes aspectos: 
i) Hidrodinâmica lagunar e costeira; 
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ii) Caracterização das massas de água de acordo com a Directiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23.10; 

iii) Caracterização da qualidade ecológica da água; 
iv) Identificação das principais infra-estruturas hidráulicas existentes, em curso e programadas, no 

estuário e linhas de água afluentes, que possam ter influência no comportamento hidrodinâmico 
e qualidade da água; 

v) Identificação e avaliação de outros usos com impactes significativos sobre o estado das águas de 
superfície; 

f) Diagnóstico da situação existente, nomeadamente através da identificação dos desafios externos, 
das potencialidades e condicionamentos, face aos desafios previstos, e formulação e avaliação 
de cenários de protecção e desenvolvimento; 

g) Desenvolvimento de um quadro estratégico de referência, onde se incluam, face à avaliação dos 
cenários alternativos, uma proposta de objectivos e linhas orientadoras para a área de 
intervenção do plano; 

h) Elaboração da proposta de plano que reflicta uma estratégia de ordenamento para o estuário e 
respectiva orla, onde sejam claras as opções tomadas tendo por objectivo garantir um 
desenvolvimento equilibrado e compatível com as características naturais, sociais e 
económicas da área do plano, com a identificação de níveis diferenciados de protecção em 
razão da importância dos valores em causa; 

i) Elaboração do programa de execução, indicando as áreas estratégicas para implementação do 
plano, identificando os investimentos a realizar, estabelecendo a calendarização dos mesmos e 
prioridades de execução e o enquadramento institucional das acções estratégicas e definindo 
as necessárias medidas de articulação; 

l) Elaboração do programa de financiamento considerando a estimativa dos custos faseados em 
curto, médio e longo prazos e a previsão de fontes de financiamento. 

 

 
Enquadramento dos POE no sistema de gestão territorial 
Na perspectiva do ordenamento do território, os POE inserem-se na tipologia geral dos planos 

especiais de ordenamento do território (PEOT). Importa por isso compreender o modo como 

está organizado o sistema de gestão territorial português e que relações de interdependência 

funcional e jurídica existem entre o POE e os restantes instrumentos de gestão territorial que 

integram o sistema. 

 

O actual sistema de gestão territorial assenta num diploma fundamental, a Lei de Bases da 

Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBPOTU) (Lei nº 48/98, de 11 de 

Agosto, e respectivos diplomas de alteração), subsequentemente regulamentado por dois 

outros diplomas estruturantes: 

• O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado por 

diploma do Governo7 O RJIGT estabelece o objecto, o conteúdo material e documental 

e os procedimentos de elaboração, alteração, revisão, suspensão e execução dos 

instrumentos de gestão territorial; 

                                                            

7 (Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas por diplomas subsequentes, 
com relevo para o Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro, e com as adaptações introduzidas pelos 
órgãos competentes da Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira). 
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• O Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado por diploma do 

Governo8. O RJUE estabelece os procedimentos de licenciamento das operações 

urbanísticas. 

 

A LBPOTU explicita que o dever de ordenar o território, consagrado na Constituição da 

República de 1976, se concretiza através de uma política pública de ordenamento do território 

e de urbanismo. Este é um primeiro aspecto a sublinhar, porque dele decorre não apenas o 

modo de concretização de um dever do Estado (desenvolvimento de política pública) mas 

também uma orientação muito clara sobre a natureza das acções técnicas e administrativas 

envolvidas quando se elaboram e executam os instrumentos de gestão territorial (prossecução 

de política pública). A LBPOTU estabelecer a organização do sistema e define os fins, os 

princípios e os objectivos da política de ordenamento do território e de urbanismo. Ela constitui 

o quadro de referência que fornece a orientação para ponderar e decidir, nomeadamente em 

caso de conflito de interesses em matéria de desenvolvimento e ordenamento do território.  

 

O sistema de gestão territorial está organizado em 3 âmbitos, distintos mas coordenados entre 

si – nacional, regional e municipal. E é concretizado através de 4 grandes tipos de instrumentos 

de gestão territorial: 

• Instrumentos de desenvolvimento territorial; 

• Instrumentos de política sectorial; 

• Instrumentos de planeamento territorial; 

• Instrumentos de natureza especial. 

 

Os instrumentos de desenvolvimento territorial e os instrumentos de política sectorial têm 

natureza estratégica e programática. Vinculam directamente a Administração e apenas esta, 

estabelecendo o quadro de referência para a elaboração dos instrumentos de planeamento 

territorial e dos instrumentos de natureza especial. A lei consagra três tipos de instrumentos de 

desenvolvimento territorial: 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do território (PNPOT); 

• Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT); 

• Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território (PIOT). 

A elaboração do PNPOT é da responsabilidade do Governo. A sua aprovação cabe à 

Assembleia da República. A elaboração e aprovação dos PROT é, no Continente, da 

responsabilidade do Governo e nas Regiões Autónomas dos respectivos Governos Regionais. 

                                                            

8 (Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas por diplomas subsequentes 
e com as adaptações introduzidas pelos órgãos competentes da regiões Autónomas dos Açores e da 
Madeira) 
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A elaboração e aprovação dos PIOT é da responsabilidade dos municípios abrangidos. Os 

instrumentos de política sectorial são os planos sectoriais (PS). A sua elaboração compete às 

entidades públicas da administração directa ou indirecta do Estado com responsabilidade na 

condução das políticas sectoriais com impacte territorial e a sua aprovação compete ao 

Governo. 

 

 
Figura 2.5 – Os instrumentos de desenvolvimento territorial e os 
instrumentos de política sectorial  

 
Os instrumentos de planeamento territorial e os instrumentos de natureza especial têm 

natureza regulamentar e vinculam directamente a Administração e os particulares. Estes 

incluem os planos municipais de ordenamento do território (PMOT): 

• Plano Director Municipal (PDM); 

• Plano de Urbanização (PU); 

• Plano de Pormenor (PP). 

A elaboração e aprovação dos PMOT é da responsabilidade dos órgãos municipais 

competentes (Câmara Municipal e Assembleia Municipal, respectivamente). Na sequência das 

alterações ao RJIGT operadas em 2007 (Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro) e da 

consequente descentralização e responsabilização dos municípios pelo ordenamento dos 

respectivos territórios, no quadro da disciplina geral estabelecida pelos instrumentos de âmbito 

nacional e regional e pelos de natureza especial, a ratificação do PDM pelo Governo é 

realizada a pedido da Câmara Municipal, apenas quando tiver sido suscitada, em sede de 

acompanhamento, a incompatibilidade com PROT ou PS. Os PU e PP não estão sujeitos a 

ratificação. 

 

Os instrumentos de natureza especial são os planos especiais de ordenamento do território 

(PEOT). A sua elaboração é determinada por despacho do membro do Governo competente 

em razão da matéria objecto do plano, o qual determina também qual o serviço ou entidade 

responsável por essa elaboração. A sua aprovação compete ao Governo.  
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Figura 2.6 – Os instrumentos de planeamento territorial e os instrumentos de 
natureza especial  

 
A lei estabelece também quais as relações de interdependência funcional e jurídica entre estes 

diferentes tipos de instrumentos de gestão territorial. Do ponto de vista funcional importa 

destacar o seguinte: 

• O PNPOT é instrumento de cúpula do sistema. Estabelece as grandes opções 

estratégicas para o desenvolvimento do território nacional a médio-longo prazo (2025, 

no caso presente) e define as medidas de política que as deverão concretizar. Fixa 

também directrizes vinculativas para a elaboração de todos os restantes instrumentos 

de gestão territorial, em todos os âmbitos do sistema; 

• Os PROT desenvolvem e concretizam as orientações do PNPOT para cada região e 

fornecem o enquadramento estratégico para a revisão dos PDM e elaboração dos 

restantes PMOT, bem como dos PEOT; 

• Os PEOT constituem um meio supletivo de intervenção do Governo, que permite 

prosseguir objectivos de interesse nacional mas com incidência territorial bem 

delimitada, salvaguardando recursos e valores naturais e assegurando a permanência 

de sistemas naturais indispensáveis à sustentabilidade territorial. A elaboração dos 

PEOT pode ocorrer sempre que os PMOT em vigor não assegurem adequadamente a 

salvaguarda de recursos e valores naturais de interesse nacional ou a tutela de 

princípios fundamentais consagrados no PNPOT; 

• Os PMOT são os únicos instrumentos que podem estabelecer o regime de uso do solo, 

configurando-se como instrumentos eminentemente operativos que estabelecem o 

referencial para o licenciamento das operações urbanísticas, nomeadamente as da 

iniciativa dos particulares. No quadro dos PMOT, o PDM adquire um papel central, 

como instrumento de coordenação das várias políticas municipais com impacte 
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territorial e de articulação destas com as intervenções sectoriais da administração do 

Estado no território do município. 

 

Do ponto de vista da vinculação relativa entre os vários instrumentos de gestão territorial 

importa destacar o seguinte: 

• Existe um dever de compromisso recíproco entre as opções do PNPOT, dos PS, dos 

PROT e dos PEOT. O que significa que as entidades públicas nacionais responsáveis 

pela sua elaboração devem procurar pro-activamente esse compromisso, no quadro de 

aplicação do princípio da coordenação estabelecido na LBPOTU e do dever de 

coordenação interna e externa regulado no RJIGT; 

• A subordinação dos novos PEOT a elaborar aos princípios e regras orientadoras 

estabelecidas pelo PNPOT, PS e PROT, bem como o dever de adaptação dos PEOT 

existentes ao PNPOT; 

• A subordinação dos PS a elaborar às orientações estabelecidas pelo PNPOT e o dever 

da respectiva compatibilização com os PROT em vigor; 

• A subordinação dos PROT ao PNPOT e dos PMOT ao quadro estratégico de 

desenvolvimento territorial definido pelo PNPOT e pelos PROT; 

• A prevalência dos PEOT sobre os PMOT e sobre os PIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.7 – Relações entre os diferentes tipos de instrumentos 
de gestão territorial  

 
Importa também chamar a atenção para algumas disposições do RJIGT que são por vezes 

esquecidas, ou menos bem aplicadas na prática técnica de elaboração e execução dos planos 

territoriais portugueses. Assim: 

PSect

PEOT

PNPOT

PMOT

PROT
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• O artigo 4º do RJIGT estabelece claramente o dever de fundamentação técnica das 

soluções consagradas nos instrumentos de gestão territorial, através da explicitação 

racional e clara (no Relatório do plano) dos fundamentos das respectivas previsões, 

indicações e determinações; 

• Os artigos 8º a 19º do RJIGT estabelecem o dever de identificação, graduação e 

harmonização dos interesses públicos prosseguidos pelos planos territoriais, 

fornecendo orientações concretas sobre os aspectos relevantes de vários desses 

interesses: defesa, segurança e protecção civil, recursos e valores naturais, áreas 

agrícolas e florestais, estrutura ecológica, património arquitectónico e arqueológico, as 

várias redes e sistemas técnicos, o sistema urbano e a localização e distribuição das 

actividades económicas; 

• Os artigos 20º a 22º do RJIGT estabelecem claramente o dever de coordenação 

interna e externa das intervenções do Estado e das autarquias locais em matéria de 

gestão territorial, que obriga expressamente a identificar e a ponderar os planos, 

programas e projectos já existentes ou em preparação para a área territorial abrangida 

pelo novo plano em elaboração; 

• O artigo 25º do RJIGT estabelece que os PEOT, sempre que procedam à alteração de 

PEOT anterior ou contrariem PROT ou PS pré-existente, devem indicar expressamente 

as normas que revogam ou alteram. O cumprimento desta determinação é essencial 

para o bom funcionamento do sistema de gestão territorial, nomeadamente no que 

respeita à adaptação dos planos em vigor e à sua actualização face à dinâmica da 

gestão territorial. 

 

Interface dos POE com os planos de gestão dos recursos hídricos e PEOT 
Embora os PGBH abranjam as águas designadas como águas de transição, e integrem, por 

consequência os estuários, pela sua natureza, âmbito, objectivos e escala não substituem a 

especificidade dos POE. O mesmo poderá ser dito relativamente aos PEGA, que embora se 

possam aplicar a áreas ou sectores específicos, como por exemplo os estuários, à luz da Lei 

da Água adoptam uma abordagem semelhante aos PGBH. Com efeito, os PGBH são planos 

de natureza sectorial que fundamentam e orientam a protecção e gestão das águas e a 

compatibilização das suas utilizações com as suas disponibilidades. Pela sua natureza apenas 

vinculam as entidades públicas e possuem objectivos orientados sobretudo para a 

caracterização, gestão, protecção e valorização ambiental e social e económica das massas de 

água.  

 

Por seu turno, os POE têm como âmbito de aplicação não apenas as águas de transição (leitos 

e margens), mas a orla estuarina e os ecossistemas aquáticos e terrestres associados, 

devendo assegurar o seu funcionamento sustentável. Sendo instrumentos de natureza 



 

 

 
 

43

    

 

especial, os POE vinculam a Administração Pública e os particulares e estabelecem os regimes 

supletivos de salvaguarda de recursos e valores naturais, assegurando a permanência dos 

sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território, materializado na definição de 

condicionamentos, vocações e utilizações dominantes dos solos e plano de água, e ainda de 

localização de infra-estruturas de apoio a essas utilizações. É pois da sua natureza que 

decorre o seu carácter supletivo. 

 

Relativamente aos restantes PEOT, nomeadamente aos POOC e POAP, os POE encontram 

áreas de sobreposição mas também de vazios de planeamento na perspectiva dos PEOT. Com 

efeito, existem áreas que por alteração da área de jurisdição depois da elaboração dos POOC 

não foram sujeitas a um processo de planeamento e de normativo de utilização, para além do 

facto de as próprias áreas portuárias, localizadas nos sistemas estuarinos, não estarem 

abrangidas pelo POOC nem por outra figura de instrumento de gestão dos recursos hídricos. 

Encontra-se actualmente em elaboração o Plano Nacional Marítimo Portuário, o qual constitui 

um plano sectorial com incidência territorial ao abrigo do RJIGT. 

 

Interface dos POE com outros planos 
O regime dos POE aponta para a necessidade de garantir a articulação com os instrumentos 

de gestão territorial, planos e programas sectoriais e de interesse local, regional e nacional, 

aplicáveis na área abrangida pelos POE, e particularmente com os instrumentos de 

ordenamento do território e conservação da natureza. Para além destes, há um conjunto de 

outros sectores da Administração Pública que intervêm na gestão do sistema estuarino, nas 

suas diversas vertentes e sectores com competências próprias nos domínios do planeamento, 

licenciamento, fiscalização e monitorização na sua área de jurisdição. Há ainda a considerar 

que intervêm subsidiariamente outros organismos da Administração Local e sociedade civil, 

nomeadamente as organizações sectoriais e as Organizações Não-Governamentais de 

Ambiente (ONGA). O Quadro 2.5 pretende elencar as diferentes entidades com intervenção 

nos estuários. 
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     Quadro 2.5 – Principais entidades com intervenção nos estuários 

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional (MAOTDR) 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

Direcção Geral do Ordenamento do Território e Urbanismo (DGOTDU) 

Instituto da Água, IP (INAG) 

Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB) 

Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAOT) 

Administração da Região Hidrográfica, IP (ARH) 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) 

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (MADRP) 

Autoridade Florestal Nacional (AFN) 

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 

Direcção Geral de Pescas e Aquicultura (DGPA) 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC) 

Instituto Portuário e de Transportes Marítimos, IP (IPTM) 

Administrações Portuárias 

Ministério da Economia e Inovação (MEI) 

Direcção -Geral das Actividades Económicas (DGAE) 

Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 
Turismo de Portugal, IP (IT) 
Ministério da Defesa Nacional (MDN) 

Autoridade Nacional da Protecção Civil 

Direcção Geral da Autoridade Marítima  

Serviço de Protecção da Natureza e Ambiente (SEPNA) 

Ministério da Saúde 

Direcção Geral da Saúde (DGS) 
Ministério da Cultura 

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P. (IGESPAR) 
Administração Local 

Organizações não governamentais 

 

 
Cada uma destas entidades possui legislação e instrumentos de gestão territorial próprios, com 

os quais os POE se devem articular, exigindo um elevado esforço de concertação e integração, 

face à multiplicidade de entidades, interesses e utilizações, complementares ou divergentes, 

que coexistem numa mesma área. No Quadro 2.6 apresentam-se os Instrumentos de gestão 

territorial aplicáveis na área dos POE e na Figura 2.8 a relação entre os IGT e as orientações 

estratégicas dos vários sectores que os enquadram.  
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 Quadro 2.6 Instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis na área dos POE. 

  Entidade Natureza 

Ordenamento Território    

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território MAOT Estratégica 

Plano Regional de Ordenamento do Território  CCDR Estratégica 
Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território Estratégia 

Planos Municipais de Ordenamento do Território 
Municípios 

  Regulamentar 
Recursos Hídricos    
Plano Nacional da Água  MAOT 
Plano Gestão da Rede Hidrográfica  ARH 
Planos Específicos de Gestão das Águas  ARH 

Sectorial 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira  ARH/INAG/ICNB 

Plano de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas  INAG 

Plano de Ordenamento dos Estuários  ARH/ICNB 

Especial/ 
Regulamentar 

Assuntos do Mar    
Plano de Ordenamento do Espaço Marinho  CIAM Sectorial 
Conservação Natureza    

Plano Sectorial da Rede Natura 2000  ICNB Sectorial 

Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas  ICNB Especial/Regul. 

Portos e Transportes Marítimos    

Plano Nacional Marítimo Portuário  IPTM Sectorial 

Turismo    

Plano Estratégico Nacional para o Turismo  TP Sectorial 
Pescas e Aquicultura    
Plano Estratégico Nacional para a Pesca (2007-2013) DGPA Sectorial 
Florestas   
Plano Regional de Ordenamento Florestal  AFN Sectorial 
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Figura 2.8 - IGT e orientações estratégicas dos vários sectores que os enquadram 

 

A articulação das diferentes tipologias de planos e orientações estratégicas sectoriais gera por 

vezes áreas de sobreposição, e por vezes vazios, jurisdicionais ou de normativos que urge 

resolver.  

 

 

2.4 Questões críticas 
 
As secções anteriores evidenciaram os valores e funções dos estuários, cuja relevância 

ambiental, socioeconómica e cultural sustentam a pertinência de instrumentos de política, 

planeamento e tomada de decisão que os protejam e valorizem. Evidenciaram também as 

principais forças motrizes, pressões e impactos a que os estuários estão sujeitos por força dos 

processos naturais e de acções antrópicas que requerem a construção de um quadro de 

controlo, gestão e concertação. São também territórios onde coexistem e frequentemente se 

sobrepõem múltiplas dominialidades e um leque amplo de responsabilidades institucionais. São 

finalmente territórios de concentração de intervenções e de elevado conflito de interesses.  
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Apesar da franca evolução do sistema de planeamento territorial, observável na coerência da 

abordagem e estruturação dos instrumentos, bem como, mais recentemente, na adopção do 

PNPOT que constitui uma âncora para os diversos instrumentos sectoriais com implicações 

sobre o desenvolvimento territorial e utilização dos recursos naturais, a verdade é que no 

contexto dos estuários não está ainda assegurada a existência de mecanismos que garantam, 

uma abordagem una e integrada, a preservação dos valores e funções. 

 

Tendo por base modelos conceptuais como o modelo DPSIR (Driving forces- Pressures-State-

Impacts-Responses), os POE deverão enquadrar-se num processo de planeamento com os 

seguintes desafios: 

• ter como objectivo essencial é a sustentação e valorização dos valores e funções dos 

estuários, i.e. é um processo de planeamento fundamentalmente funcional; 

• embora centrado no objectivo funcional perpassa toda a área e os diversas utilizações 

– áreas naturais, habitação, infra-estruturas de transporte, infra-estruturas ambientais, 

desenvolvimento económico, etc.; 

• requer a identificação de uma visão, do diagnóstico da situação existente, dos 

objectivos e estratégias a adoptar, das oportunidades e desafios que se colocam;  

• requer uma clara abordagem aos requisitos que garantam a concertação entre os 

diversos instrumentos de política e de planeamento existentes na área do estuário, 

garantindo a articulação dos respectivos normativos na área do estuário; 

• requer um forte envolvimento dos utilizadores e do público numa plataforma participada 

de colaboração e co-responsabilização. 

 
Com os POE está-se perante um instrumento especificamente dedicado aos estuários e à 

preservação dos seus valores e funções e que dispõe sobre os recursos hídricos e pretende 

promover simultaneamente a gestão das massas de água e leitos, a preservação de habitats e 

espécies e o ordenamento das ocupações e utilizações do estuário e da orla estuarina. Sendo 

planos especiais de ordenamento, os POE detêm natureza regulamentar e constituem um meio 

supletivo de intervenção do Governo, tendo em vista a prossecução de objectivos de interesse 

nacional com repercussão espacial, estabelecendo regimes de salvaguarda de recursos e 

valores naturais e assegurando a permanência dos sistemas indispensáveis à utilização 

sustentável do território. Por essa razão são planos aos quais está vedada a possibilidade de 

regularem os usos do solo, estando essa faculdade reservada aos PMOT. 

 

Os POE dificilmente podem pretender ser mais um instrumento num conjunto já extenso e 

complexo de leis, planos e regulamentos. A sua vocação e o seu grande contributo para a 

evolução das práticas de gestão territorial pode e deve resultar da sua configuração como um 



 48 

instrumento de coordenação transversal e integração efectiva das várias actuações sectoriais, 

fornecendo base técnica adequada a esse processo e um instrumento de mediação de 

resolução de conflitos de interesses de desenvolvimento territorial e de suporte de governação. 

 

Assim importa que o processo de concepção, elaboração e implementação dos POE dê 

resposta aos desafios anteriormente referidos. É neste contexto que no capítulo 3 se abordam 

os principais conceitos que devem nortear a elaboração dos POE, se apresenta um modelo 

conceptual tendo em vista a elaboração destes planos, bem como, um modelo de governação 

assente na participação pública e na gestão partilhada. 
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3. Contributos para a elaboração dos POE 
 
Na sequência do capítulo anterior apresentam-se em seguida um conjunto de aspectos que 

deverão ser tidos em consideração durante o processo de elaboração e implementação dos 

POE e que, no entender no grupo do trabalho, carecem de reflexão adicional, quer por 

merecerem algum desenvolvimento e clarificação face à forma como estão abordados no 

Decreto-Lei 129/2008 de 21 de Julho, quer porque não foram contemplados no seu articulado.  

 

Os contributos apresentados estão estruturados em quatro temas. O primeiro tema prende-se 

com o âmbito de intervenção e integra aspectos relacionados com os conceitos subjacentes 

aos próprios planos (art.º 3), nomeadamente a área de intervenção, a extensão das margens, 

escala e o horizonte temporal de análise. O segundo tema prende-se como os riscos e 

vulnerabilidades que deverão ser equacionados no âmbito dos POE (ponto 6, alínea c) do 

anexo II). O terceiro tema prende-se com o conteúdo técnico dos planos de ordenamento de 

estuário para o qual o grupo de trabalho considerou oportuno propor um esquema conceptual 

tendo em vista o enriquecimento do já estipulado nos termos da lei, tendo em consideração a 

experiência adquirida no âmbito de outros processos de planeamento. Com esta secção não se 

pretende depreciar ou propor alterações ao conteúdo técnico previsto no anexo II do Decreto-

Lei n.º 129/2008, de 21 de Julho, mas sobretudo clarificar e enriquecer a forma como o 

processo de planeamento pode ser equacionado. O quarto tema assenta na proposta de um 

modelo de governação tendo em vista a elaboração e implementação dos POE, enriquecendo 

assim o conteúdo do citado Decreto-Lei n.º 129/2008 nesta matéria. 

 

 

3.1. Âmbito de intervenção 
 

Principais conceitos 
De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei n.º 129/2008, de 21 de Julho (âmbito de intervenção), 

“1 - Os POE têm por objecto o estuário e a orla estuarina. 2 - O estuário é constituído pelas 

águas de transição e pelos seus leitos e margens. 3 - A orla estuarina corresponde a uma zona 

terrestre de protecção cuja largura é fixada na resolução do Conselho de Ministros que aprovar 

o POE até ao máximo de 500 m contados a partir da margem, sem prejuízo do disposto no 

número seguinte.” 

 

A Lei da Água consagrou a seguinte terminologia (art. 4º da Lei n.º 58/2005, de 29.12):  
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• «Águas de transição» as águas superficiais na proximidade das fozes dos rios, 

parcialmente salgadas em resultado da proximidade de águas costeiras mas que são 

também significativamente influenciadas por cursos de água doce;  

• «Leito» o terreno coberto pelas águas, quando não influenciadas por cheias 

extraordinárias, inundações ou tempestades, nele se incluindo os mouchões, lodeiros e 

areais nele formados por deposição aluvial, sendo o leito limitado pela linha da máxima 

preia-mar das águas vivas equinociais, no caso de águas sujeitas à influência das 

marés;  

• «Margem» a faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que limita o leito das 

águas com largura legalmente estabelecida; 

• «Largura da margem» a margem das águas do mar, bem como das águas navegáveis 

ou flutuáveis sujeitas actualmente à jurisdição das autoridades marítimas ou portuárias, 

com a largura de 50 m; margem das restantes águas navegáveis ou flutuáveis com a 

largura de 30 m; margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente 

torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, com a largura de 10 m; quando 

tiver a natureza de praia em extensão superior à estabelecida anteriormente, a margem 

estende-se até onde o terreno apresentar tal natureza; a largura da margem conta-se a 

partir da linha limite do leito; se, porém, esta linha atingir arribas alcantiladas, a largura 

da margem é contada a partir da crista do alcantil. 

 

Definiu ainda o que são “águas costeiras” e “águas interiores”, bem como, “zonas ameaçadas 

pelas cheias” e zonas adjacentes» (art. 4º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro): 

• «Águas costeiras» as águas superficiais situadas entre terra e uma linha cujos pontos 

se encontram a uma distância de 1 milha náutica, na direcção do mar, a partir do ponto 

mais próximo da linha de base a partir da qual é medida a delimitação das águas 

territoriais, estendendo-se, quando aplicável, até ao limite exterior das águas de 

transição;  

• «Linha de base» a linha que constitui a delimitação interior das águas costeiras, das 

águas territoriais e da zona económica exclusiva e a delimitação exterior das águas do 

mar interiores;  

• «Águas interiores» todas as águas superficiais lênticas ou lóticas (correntes) e todas 

as águas subterrâneas que se encontram do lado terrestre da linha de base a partir da 

qual são marcadas as águas territoriais; 

• «Zona ameaçada pelas cheias» a área contígua à margem de um curso de água que 

se estende até à linha alcançada pela cheia com período de retorno de 100 anos ou 

pela maior cheia conhecida no caso de não existirem dados que permitam identificar a 

anterior;  
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• «Zona adjacente» a zona contígua à margem que como tal seja classificada por um 

acto regulamentar por se encontrar ameaçada pelo mar ou pelas cheias; 

 

A aplicação prática dos conceitos apresentados quer no art. 3º (âmbito de intervenção) do 

diploma dos POE (Decreto-Lei n.º 129/2008), quer na Lei da Água suscitam algumas dúvidas 

do ponto de vista técnico e formal, que importa clarificar. Essas dificuldades prendem-se com 

diversos conceitos. 

 

Análise dos conceitos 
O conceito de águas de transição pode ter uma interpretação que varia no tempo e no espaço. 

A salinização da água num determinado ponto pode variar com as condições hidrodinâmicas e 

hidromorfológicas a uma escala de poucas dezenas de minutos a uma escala de vários anos. 

O limite montante onde se detectam anualmente águas salobras pode ser variável e em muitas 

situações tem tendência para progredir cada vez mais para montante, até atingir limites físicos 

naturais ou artificiais (por exemplo uma barragem ou um açude). A evolução do prisma de 

maré está directamente relacionada com a morfologia dos estuários e com acções 

antropogénicas que modifiquem o sistema. Por exemplo, as dragagens de canais e as 

extracções de sedimentos produzem alterações no prisma de maré. O campo de salinidades, 

variando no tempo e no espaço, depende da relação entre os caudais associáveis ao 

escoamento fluvial e à propagação da maré e portanto do campo de velocidades do 

escoamento hidrodinâmico resultante. Nas zonas mais a montante dos estuários poderá haver 

oscilações da superfície livre da água directamente correlacionáveis com a variação da maré 

no oceano (mas em atraso) sem que se detectem valores de salinidade. 

 

Quando se define leito como “o terreno coberto pelas águas, quando não influenciadas por 

cheias extraordinárias” fica por especificar o que é uma cheia extraordinária. A uma cheia 

poder-se-á associar um determinado período de retorno, desde que exista uma série temporal 

de caudais com extensão compatível com o horizonte da inferência estatística. Poder-se-ia 

entender como uma cheia não extraordinária uma cheia com um período de retorno igual ou 

inferior a cinco anos (ou a três anos). Em relação à demarcação da linha da máxima preia-mar 

das águas vivas equinociais é necessário dispor de registos adequados ou proceder a estudos 

de simulação de propagação das marés com calibração. 

 

A largura da margem pode variar entre dez, trinta e cinquenta metros a contar da linha limite do 

leito nos termos da Lei 54/2005 de 15 de Novembro. Para que tenha uma clara representação 

espacial, esta gama de dimensões exige nos POE um tratamento a uma escala geográfica 

adequada. 
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A orla estuarina corresponde a uma zona terrestre de protecção cuja largura é fixada na 

resolução do Conselho de Ministros que aprovar o POE até ao máximo de 500 m contados a 

partir da margem. Nos perímetros urbanos, áreas protegidas, bem como nas áreas e zonas 

portuárias os POE apenas dispõem sobre aspectos relativos aos recursos hídricos. 

Comparando esta dimensão transversal ao curso de água (até 500 m) com as dimensões 

indicadas para a largura da margem, verifica-se que tem uma ordem de grandeza que poderá 

ser dez vezes superior, pelo que é pertinente a questão da escala de representação bem como 

os correspondentes requisitos mínimos de exactidão posicional, tanto mais que a ordem de 

grandeza do comprimento do estuário será de dezenas de quilómetros.  
 

Considerando a zona ameaçada pelas cheias como a área contígua à margem de um curso de 

água que se estende até à linha alcançada pela cheia com período de retorno de 100 anos, ou 

pela maior cheia conhecida no caso de não existirem dados que permitam identificar a anterior, 

não faz sentido que a orla estuarina a considerar num POE não abarque a totalidade desta 

faixa ameaçada pelas cheias.  

 

Sempre que possível, recomenda-se: 

• que a orla estuarina a considerar num POE abarque a totalidade da zona adjacente, a 

tal zona contígua à margem que como tal seja classificada por um acto regulamentar, 

por se encontrar ameaçada pelo mar, ou pelas cheias. Como esta classificação 

regulamentar não foi efectivada, é oportuno que os POE forneçam os elementos 

científicos e técnicos que sustentem tal classificação. No baixo estuário ou na zona 

marítima do estuário, a avaliação da faixa ameaçada pelo mar poderá ser mais 

complexa e está dependente de um horizonte temporal não especificado na Lei. 

Poderá ser problemática a aplicação de um período de retorno de cem anos para as 

acções do mar, mas esta poderá ser uma abordagem possível.  

• que a orla estuarina a considerar num POE abarque a totalidade das áreas sob 

administração portuária. 

 

O limite jusante das águas de transição, dos leitos e margens, ou seja o limite jusante dos 

estuários, administrativamente só poderá ser fixado embora com sustentação numa 

abordagem científica. De facto, não existe uma delimitação inequívoca da interacção rio e 

oceano sob o ponto de vista hidrodinâmico e hidromorfológico. A assinalável variação, no 

tempo e no espaço, das plumas de sólidos em suspensão e dos movimentos sedimentares é 

demonstrativa dessa grande interacção. O que é importante é não deixar de equacionar 

fenómenos e problemas que ocorrem nas Orlas Costeiras (tal como definidas nos Planos de 

Ordenamento da Orla Costeira - POOC) que estejam relacionados com fenómenos e acções a 

nível estuarino. 
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O regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, 

de 22 de Setembro, prevê que a cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão territorial, 

bem como na representação de quaisquer condicionantes, seja estabelecida por Decreto 

Regulamentar. O Decreto Regulamentar nº 10/2009, de 29 de Maio, fixa a cartografia a utilizar 

nos instrumentos de gestão territorial, bem como na representação de quaisquer 

condicionantes. 

 

De acordo com o artigo 4º do referido Decreto Regulamentar, “as cartas base a utilizar na 

elaboração dos instrumentos de planeamento territorial são preparadas e utilizadas em suporte 

digital e devem satisfazer os seguintes requisitos mínimos de exactidão posicional:  

• Planos directores municipais - menor ou igual a 5 m em planimetria e altimetria;  

• Planos de urbanização - menor ou igual a 2 m em planimetria e altimetria;  

• Planos de pormenor - menor ou igual a 0,5 m em planimetria e a 0,7 m em altimetria.” 

 

O artigo 8º estabelece que “as peças gráficas que integram os instrumentos de planeamento 

territorial devem permitir a fácil reprodução do seu conteúdo em suporte analógico, incluindo o 

conteúdo da carta base, com a exactidão posicional e o pormenor cartográfico que lhes são 

inerentes, com as seguintes escalas de representação: 

• Plano director municipal - igual ou superior à escala de 1:25 000;  

• Plano de urbanização - igual ou superior à escala de 1:5 000 ou, excepcionalmente, à 

escala de 1:10 000; 

• Plano de pormenor - igual ou superior à escala de 1:2 000.” 

 

Os POE devem fornecer importantes contributos para a cartografia municipal de risco, a qual 

integrará o Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT) e deverá estar também acessível 

a partir do Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG). A esta cartografia são 

aplicáveis as disposições do Decreto-Lei n.º 180/2009, de 7 de Agosto, que procede à 

transposição para a ordem jurídica nacional da Directiva n.º 2007/2/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de Março, que estabelece a criação da Infra-estrutura Europeia 

de Informação Geográfica (INSPIRE). A Directiva INSPIRE obriga os Estados-Membros a 

gerirem e a disponibilizarem os dados e os serviços de informação geográfica de acordo com 

princípios e regras comuns (e.g. metadados, interoperabilidade de dados e serviços, utilização 

de serviços de IG, princípios de acesso e partilha de dados) com o intuito de promover a 

disponibilização de informação de natureza espacial, utilizável na formulação, implementação e 

avaliação das políticas territoriais da União Europeia. A aplicação desta Directiva irá permitir 

aos cidadãos europeus a obtenção, através da Internet, de informação útil em termos de 
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ambiente e outras temáticas, possibilitando de igual modo que as autoridades públicas 

partilhem mais facilmente informação geográfica entre si. 

 

O Guia Metodológico para a Produção de Cartografia Municipal de Risco e para a Criação de 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de Base Municipal9 adopta as seguintes unidades 

cartográficas de representação e as seguintes escalas de reprodução para os fenómenos que 

se indicam e que podem estar presentes nos estuários Quadro 3.1: 

 
Quadro 3.1 – Escalas de reprodução de fenómenos 

Fenómenos. 
Susceptibilidade 

Unidade cartográfica de 
representação (célula) 

Escala de 
reprodução * 

Cheias e inundações 5 a 10 m 10 000 a 25 000

Inundações e galgamentos costeiros 5 a 10 m 10 000 a 25000 

Inundações por tsunami 10 a 25 m 10 000 a 25 000

Movimentos de massa em vertentes 5 a 10 m 10 000 a 25 000

Erosão costeira. Praias e dunas 2 a 10 m 2 000 a 10 000 

Erosão costeira. Arribas 2 a 10 m 2 000 a 25 000 

Degradação e contaminação de aquíferos 10 a 25 m 25 000 a 50 000

Degradação e contaminação de águas superficiais 10 m 10 000 a 25 000

Erosão hídrica do solo 10 m 10 000 a 25 000

Degradação e contaminação dos solos 10 m 10 000 a 25 000

* Deverá ser assegurada a conformidade da cartografia utilizada em termos de resolução e datum. 

 

 
Do exposto resultam as seguintes propostas: 

a) Os POE devem delimitar, de uma forma bem fundamentada e a uma escala de 

representação adequada (satisfazendo os requisitos mínimos de exactidão posicional) 

os leitos e as margens. Esta delimitação é essencial para a delimitação do Domínio 

Hídrico e para a elaboração dos instrumentos de planeamento territorial.  
b) Os POE devem delimitar, de uma técnica e cientificamente fundamentada as zonas 

ameaçadas pelas cheias aplicando as condições definidas na Lei, nomeadamente a 

consideração de um período de retorno de cem anos e a uma escala de representação 

igual ou superior a 1/5 000 (satisfazendo os requisitos mínimos de exactidão 

posicional).  

                                                            

9 Setembro 2009, Edição Autoridade Nacional de Protecção Civil. 
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c) Os POE devem delimitar, de uma forma bem fundamentada, as zonas adjacentes para 

as condições definidas na Lei e a uma escala de representação igual ou superior a 1/5 

000 (satisfazendo os requisitos mínimos de exactidão posicional). 

d) As orlas estuarinas devem incluir as zonas ameaçadas pelas cheias e as zonas 

adjacentes. Nos casos em que as zonas ameaçadas pelas cheias ultrapassem uma 

faixa de 500m em relação à delimitação da margem, os PMOT deverão incorporar esta 

delimitação e assumir as consequentes medidas de ordenamento e gestão. 

e) O limite montante dos estuários, para efeitos de concursos para a elaboração dos POE, 

deverá ser o indicado à União Europeia para efeitos do cumprimento da Directiva 

Quadro da Água ou outro mais exterior que já tenha sido justificado de uma forma 

sustentada. No entanto, no âmbito do POE esse limite deverá ser equacionado e se 

necessário sujeito a uma nova proposta. Em termos de previsíveis alterações de 

propagação da maré para montante. 

f) O limite jusante dos estuários para efeitos de concursos para a elaboração dos POE, 

deverá ser o indicado à União Europeia para efeitos do cumprimento da Directiva 

Quadro da Água ou outro que já tenha sido justificado de uma forma sustentada. No 

entanto, no âmbito do POE esse limite deverá ser equacionado e, se necessário sujeito 

a uma nova proposta.  

g) Devem ser tratados nos POE os fenómenos e problemas que ocorram nas Orlas 

Costeiras (tal como definidas nos POOC), no exterior do limite jusante do estuário e 

que estejam relacionados com fenómenos e acções a nível estuarino.  

h) Para efeitos de propostas de gestão e ordenamento, o horizonte temporal será de 10 

anos. 

i) A planta de síntese da situação existente e a planta de síntese do POE devem ser 

apresentadas a uma escala de representação igual ou superior a 1/25 000 

(satisfazendo os requisitos mínimos de exactidão posicional), sem prejuízo de 

apresentações a escalas de representação superiores sempre que tal se justifique.  

 

 

3.2. Vulnerabilidades e Riscos 

 
O Decreto-Lei n.º 129/2008, de 21 de Julho, refere no seu Anexo II (alínea c); ponto vi) que na 

elaboração dos POE se deve proceder à “Identificação e caracterização das situações de risco 

naturais e ambientais (risco de erosão, inundação, áreas de sensibilidade ao fogo, 

desprendimento de terras, poluição, habitats em risco, etc.)”. Os POE devem considerar uma 

análise de vulnerabilidades e de riscos tão exaustiva quanto possível, recorrendo aos 

conhecimentos científicos mais actuais.  
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A “vulnerabilidade” poderá ser aqui entendida como o grau com que um determinado sistema 

ou subsistema natural ou social é susceptível de ser afectado por um determinado evento, 

estímulo ou acção forçadora, função do seu nível de exposição, da sua sensibilidade e da sua 

capacidade de adaptação. O sistema natural é o estuário. Os subsistemas estuarinos serão as 

águas superficiais, as águas subterrâneas, o leito, as margens, as restingas, os bancos 

emersos e imersos, os sedimentos, os habitats. Os eventos e acções forçadoras poderão ser 

descargas e emissões poluentes, o aumento da temperatura, a alteração do nível das águas, a 

alteração do hidrodinamismo, o aumento de fenómenos naturais extremos (caudais, ventos, 

agitação, temporais), os sismos, os maremotos, as dragagens.  

 

O “risco” é entendido com a probabilidade conjunta de ocorrência de um evento ou de uma 

acção forçadora, com a magnitude das suas consequências. Pode ser expresso em termos 

quantitativos ou qualitativos. O dano ambiental está associado à alteração adversa de um 

sistema ou de um recurso natural ou à sua deterioração.  

 

Os Planos de Ordenamento de Estuários devem ter em consideração os seguintes Guias e 

Manuais relacionados com Riscos: 

• Autoridade Nacional de Protecção Civil, Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano & Instituto Geográfico Português (Setembro 2009). Guia 

Metodológico para a Produção de Cartografia Municipal de Risco e para a Criação de 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de Base Municipal. Edição Autoridade 

Nacional de Protecção Civil.  

• Autoridade Nacional de Protecção Civil (2008). Manual de Apoio à Elaboração e 

Operacionalização de Planos de Emergência de Protecção Civil. Cadernos Técnicos 

PROCIV #3. 

• Autoridade Nacional de Protecção Civil (Setembro de 2009). Guia para a 

Caracterização de Risco no Âmbito da Elaboração de Planos de Emergência de 

Protecção Civil, Edição da Autoridade Nacional de Protecção Civil, Caderno nº 9. 

 

No âmbito do planeamento de emergência de protecção civil (Guia para a Caracterização de 

Risco no Âmbito da Elaboração de Planos de Emergência de Protecção Civil e Guia 

Metodológico para a Produção de Cartografia Municipal de Risco), o risco é definido “como a 

probabilidade de ocorrência de um processo (ou acção) perigoso e respectiva estimativa das 

suas consequências sobre pessoas, bens e ambiente (expressas em danos corporais e/ou 

prejuízos materiais e funcionais, directos ou indirectos)”. O perigo é “o processo ou acção 

natural, tecnológico ou misto susceptível de produzir perdas e danos.” 

 

Os riscos a considerar no ordenamento e gestão de um estuário deverão ser os seguintes: 
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• Riscos Naturais: (resultam do funcionamento dos sistemas naturais): secas; cheias e 

inundações; erosões; galgamentos costeiros; sedimentação/assoreamento; sísmicos; 

maremotos (tsunamis); instabilidade de vertentes; subida do nível médio das águas do 

mar; subida da temperatura média das águas; eutrofização. 

• Riscos Tecnológicos (resultam de acidentes, frequentemente súbitos e não planeados, 

decorrentes da actividade humana) incêndio e de explosão (encostas arborizadas, 

indústrias, embarcações, edificado urbano); derrames de produtos químicos (indústrias, 

embarcações); poluição difusa (agricultura, pequenos emissários); resíduos sólidos 

(com origens a montante, no estuário e marinha); inundações por rotura de barragens 

ou por descargas acidentais de caudais (rotura, avaria, erro humano, sismos); 

descargas de efluentes urbanos concentrados não tratados (ETAR com funcionamento 

deficiente, avarias, estações elevatórias, ribeiras); remobilização de sedimentos 

contaminados (dragagens); abalroamento e naufrágio de embarcações (comerciais, 

turismo, pesca, recreio e desporto); introdução de espécies exóticas pelo transporte 

marítimo (cascos e águas de lastro); infra-escavações e rotura de infra-estruturas 

(pontes, tubagens, muros de suporte, cais, molhes). 

• Riscos Mistos (resultam da combinação de acções continuadas da actividade humana 

com o funcionamento dos sistemas naturais). 

• Riscos Sociais: degradação na paisagem; perda de recursos vivos; perda de 

biodiversidade; alteração da qualidade da água; perda de condições de navegabilidade 

e de operação portuária; saúde humana; perda de emprego ou alteração das 

competências profissionais; perda de receitas económicas ou alteração das actividades 

económicas. 

 
De acordo com o Guia para a Caracterização de Risco no Âmbito da Elaboração de Planos de 

Emergência de Protecção Civil, na análise de um Risco, “a gravidade é definida como as 

consequências de um evento, expressas em termos de escala de intensidade das 

consequências negativas para a população, bens e ambiente”. 

 

“A matriz a associar a um determinado risco baseia-se no grau de gravidade e de probabilidade 

associados ao risco em análise. Com base nos cenários escolhidos e nos elementos 

identificados na situação de referência, deverá ser estimado o grau de gravidade associado à 

ocorrência de cada cenário considerado no âmbito da caracterização de risco.” 

 

Os critérios para definição dos vários graus de gravidade e os critérios para definição dos graus 

de probabilidade são indicados no Guia referido. Após a identificação dos graus de gravidade e 
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probabilidade, os riscos são posicionados sobre a matriz, identificando o grau de risco 

associado: Extremo, Elevado, Moderado ou Baixo. 

 

 
Figura 3.1 – Probabilidades e graus de risco associados 

 

 
Após a identificação do grau de risco, deverão ser apresentadas propostas sobre as 

estratégias a implementar para a sua mitigação. A mitigação do risco pode ser definida como 

"qualquer acção sustentada para reduzir ou eliminar os riscos a longo prazo para as pessoas e 

os bens, dos perigos e os seus efeitos". 

 

Passam-se a apresentar alguns aspectos mais específicos relacionados com estuários. Em 

ambientes estuarinos, na transição entre rio e a costa exposta ao oceano, ocorre a combinação 

de fenómenos hidrodinâmicos extremos típicos de ambientes fluviais e costeiros. As cotas 

extremas de inundação nas margens de estuários são função: 

• da agitação marítima de origem oceânica, deformada pelos fenómenos locais de 

refracção, empolamento, difracção, reflexão que poderá rebentar e espraiar-se; 

• da agitação gerada pelo vento local (vagas) actuando sobre os Fetchs mais 

desfavoráveis;  

• do estado de maré astronómica e da sua propagação; 

• da maré (sobre elevação) meteorológica e da sua propagação; 

• de ondas de esteira; 

• dos caudais fluviais; 

• da evolução morfológica de leitos e margens móveis actuados pela combinação de 

situações extremas. 

 

Para diferentes horizontes de projecto e para diferentes combinações de cenários de 

alterações climáticas, interessa prever a resposta de um estuário à elevação do nível médio 

das águas do mar, alteração dos padrões de tempestuosidade e à modificação de caudais: 
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• No regime de correntes; 

• Na amplitude de marés e tempos de submersão; 

• No risco de inundação; 

• Na morfologia, incluindo restingas e barras; 

• Na perda de superfície terrestre (erosão); 

• Na redistribuição da salinidade; 

• Na qualidade da água; 

• Na alteração de zonas húmidas; 

• No ecossistema; 

• Nos recursos vivos; 

• Na infra-escavação ou no assoreamento de infra-estruturas, incluindo fundações e 

canais navegáveis. 

 

Acresce aos tipos de risco referidos anteriormente um conjunto de incertezas que no contexto 

dos estuários podem assumir particular relevância. Entre estes destacam-se as cheias, a 

artificialização das bacias hidrográficas, o estado da maré astronómica, da sobre elevação e da 

agitação, a fisiografia das restingas e estado fisiográfico das embocaduras, a subida 

generalizada do nível médio das águas do mar e aumento da influência oceânica, as 

consequências da artificialização das barras ou a capacidade de modelação da interacção 

entre o escoamento fluvial e as acções marítimas com leitos e restinga móveis. Estes aspectos 

são objecto de desenvolvimento no anexo III. 

 

Face ao exposto recomenda-se que na elaboração dos POE sejam levados em consideração 

os riscos referenciados, reconhecendo-se que a relevância dos diversos potenciais riscos 

apontados poderá variar de estuário para estuário. Recomenda-se, também, que na 

elaboração dos POE sejam considerados esses temas, sempre que possível recorrendo a 

modelação, adoptando diversos cenários e horizontes de projecto, aprofundando os 

conhecimentos já existentes e possibilitando a fundamentação de previsões com 

consequências no ordenamento e gestão. 
 

 

3.3 Conteúdo técnico  
 

A apreciação das normas técnicas constantes no regime jurídico dos POE pelo grupo de 

trabalho induziu à necessidade de clarificação do conteúdo deste instrumento. Neste sentido 

entende-se que o processo de elaboração dos POE deverá incluir cinco fases fundamentais: 

• caracterização,  
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• diagnostico10,  

• quadro estratégico de referência,  

• formulação do proposta de plano,  

• avaliação e monitorização. 

 

No Quadro 3.2 estão sintetizadas as fases dos planos propostas no âmbito do grupo de 

trabalho, os conteúdos já considerados no Anexo II do Decreto e as componentes adicionais 

consideradas relevantes nomeadamente a avaliação e monitorização do plano não 

contempladas no referido anexo. 

 

Estas fases são acompanhadas pelo processo de avaliação ambiental estratégica e de 

participação pública confirme previsto, respectivamente no regime jurídico dos IGT. 

Subsequentemente são apresentados contributos específicos para cada uma das fases do 

plano tendo em consideração os princípios estabelecidos no quadro legal dos recursos hídricos 

e ordenamento do território. 

 

Caracterização 
A primeira fase diz respeito à caracterização. Atendendo à natureza supletiva do POE, 

entende-se que os  seus estudos de caracterização deverão procurar sistematizar a informação 

de caracterização produzida em outros instrumentos de gestão territorial já eficazes ou em 

elaboração, bem como em instrumentos de planeamento e ordenamento dos recursos hídricos 

nomeadamente dos Planos de Gestão da Rede Hidrográfica (PGRH), em elaboração, e dos 

POOC. O resultado desta caracterização poderá ter a forma de atlas cartográfico, 

acompanhado das respectivas memórias descritivas e complementado por um relatório 

síntese, mas essencialmente constituído por elementos gráficos e quadros que permitam, de 

forma rápida, o acesso à informação e a formulação do diagnóstico. A caracterização pode ser 

enriquecida com uma reorganização dos temas presentes no anexo II sistematizando 

informação de base e distinguindo as componentes do meio terrestre e do meio hídrico. O 

conteúdo das normas técnicas é também susceptível de um desenvolvimento mais 

aprofundado, como por exemplo, no que diz respeito aos riscos naturais e antropogénicos, e 

tendo em conta o exposto na secção 3.2, relativa aos diversos tipos de riscos potencialmente 

presentes nos estuários.  

 

Nesta fase deve-se ainda incluir uma caracterização do meio institucional onde se identifiquem 

os planos, programas e projectos existentes e previstos, identificando as respectivas normas e 

estratégias para a zona de intervenção do POE, bem como a sua articulação, sobreposição e 
                                                            

10 A Caracterização e o Diagnóstico são objecto de maior desenvolvimento no Anexo I 
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factores de conflito. Trata-se não apenas de cumprir os artigos 20º a 22º do RJIGT, mas 

também de garantir boas condições de partida para que o POE cumpra bem o seu papel, de 

salvaguarda e valorização dos recursos territoriais, sem sobreposições ou contradições 

desnecessárias com os regimes de ordenamento pré-existentes. O PROT, os PDM dos 

concelhos abrangidos na área do POE e eventuais PEOT em vigor assumem importância 

relevante neste contexto. Entende-se ainda que os estudos de elaboração do POE deverão ser 

feitos numa perspectiva integrada de valorização, protecção e utilização dos recursos naturais, 

e em especial dos recursos hídricos, tendo em conta a interdependência entre o plano de água 

e o território envolvente, bem como, entre as águas do estuário (de transição), as águas 

interiores e as águas costeiras confinantes. 

 

Diagnóstico 
A segunda fase compreende o diagnóstico, que se destina a estabelecer o contexto operativo 

de intervenção do plano. A fase de diagnóstico é necessariamente orientada pelos termos de 

referência para a elaboração do plano, não tendo cabimento a recolha, sistematização e 

ponderação de dados e informação que não sejam directamente necessários para elucidar o 

contexto de intervenção do plano, tendo em vista a concepção das soluções técnicas que ele 

irá consagrar. 

 

A delimitação prévia do objecto e do âmbito do diagnóstico é da maior importância, pois dela 

depende em elevado grau o tempo necessário à elaboração do plano e o custo associado. 

Constitui, por isso, uma regra de boa prática que o diagnóstico seja desenvolvido de acordo 

com princípios de economia e de selectividade, tendo como referência de partida um 

levantamento sumário e sistemático do estado dos conhecimentos já disponíveis nas várias 

fontes de informação conhecidas sobre o território objecto do plano. 

 

A avaliação desse levantamento do conhecimento disponível deve orientar a decisão sobre a 

eventual realização de estudos complementares nas áreas onde se registam lacunas e 

omissões significativas. Deve ter-se bem presente que a elaboração do plano deve decorrer 

num prazo razoável, sob pena de perda de eficácia, e que não cabe ao procedimento de 

elaboração do plano suprir lacunas de conhecimento que sejam estruturais e que devam ser 

supridas pelo estudo regular ou orientado do território em causa. Deve também ter-se presente 

que o POE em elaboração terá um prazo de vigência associado e que pode/deve ser revisto ou 

actualizado sempre que o conhecimento disponível ou a realidade territorial evoluam 

significativamente. 
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Quadro 3.2 - Configuração técnica dos POE 

 Conteúdos previstos no Anexo II do Decreto-Lei nº 129/2008 
de 21 de Julho 

Participação Pública 

a) Identificação da área 
de intervenção 

Definição dos limites a montante a jusante das águas de 
transição 

 

Caracterização 
b) Caracterização da 
área adjacente à orla 
estuarina  

Caracterização das tendências de ocupação, evolução e 
transformação da área objecto do plano com base nos IGT 

c) Caracterização da 
área de intervenção  

i) caracterização da ocupação do solo 
ii) caracterização das infra-estruturas 
iii) caracterização socioeconómica 
iv) caracterização dos núcleos urbanos 
v) caracterização das fontes poluidoras 
vi) caracterização das situações de risco naturais e ambientais 
vii) identificação do património arqueológico 

d) Caracterização 
biofísica 

i) fisiografia 
ii) geologia, hidrogeologia e geomorfologia 
iii) Sistemas naturais de maior sensibilidade 
iv) fauna, flora e vegetação 
v) comunidades estuarinas 
vi) zonas de elevado valor ambiental ecológico e paisagístico 

e) Caracterização da 
zona estuarina 

i) hidrodinâmica lagunar e costeira 
ii) massas de água 
iii) qualidade ecológica da água 
iv) infra-estruturas hidráulicas existentes e programadas 
v) usos com impactes significativos na massa de água 

Enriquecimento da 
caracterização com 
base nos contributos 
do conhecimento e 
percepção dos 
utilizadores 

Diagnóstico 
Síntese e cenários - Desafios externos,  

potencialidades e condicionamentos 
- Cenários de protecção e desenvolvimento 

Validação do 
diagnóstico e 
discussão dos 
cenários pelos 
utilizadores 

Formulação da Proposta de Plano 
Quadro estratégico de 
referência 

Avaliação de cenários. Proposta de objectivos e linhas 
orientadoras para cada um dos cenários alternativos 

Estratégia de 
Ordenamento 

Estratégia para o estuário e orla que garanta um 
desenvolvimento equilibrado e compatível com as 
características naturais, sociais e económicas da área do 
plano e  
identificação de níveis diferenciados de  protecção em razão 
da importância dos valores em causa 

Programa de execução áreas estratégicas para implementação do plano 
investimentos a realizar 
calendarização e prioridades de execução 
enquadramento institucional das acções estratégicas 
medidas de articulação 

Programa de 
financiamento 

estimativa dos custos faseados em curto, médio e longo 
prazos 
previsão das fontes de financiamento 

Adopção colectiva do 
cenário, da Visão, das 
estratégias e 
cooresponsabilização 
nos objectivos e 
medidas identificados 
 
  

Avaliação e monitorização 
Avaliação  
Monitorização  

Envolvimento dos 
utilizadores no 
processo de 
avaliação e 
monitorização 

 
 

Tendo por base a análise crítica da caracterização, o diagnóstico deverá garantir a 

consideração dos seguintes aspectos: 

• sistematização dos principais valores, pressões a que está sujeito e factores críticos do 

estuário, nomeadamente: i) zonas sensíveis a proteger e/ou valorizar (no que respeita, 
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nomeadamente, ao tratamento de águas residuais urbanas, Rede Natura 2000, 

Directiva Habitats, Directiva Aves e espécies aquáticas de interesse económico); ii) 

principais impactes das actividades antropicas sobre o plano de água e a margem; iii) 

principais utilizadores por sector de actividade económica, e respectivas tipologias de 

pressões sobre o estuário; iv) zonas críticas do ponto de vista de degradação 

ambiental, destruição de recursos naturais, sensibilidade à erosão e desqualificação do 

ambiente construído; v) principais problemas de qualidade da água; vi) principais riscos 

e conflitos existentes;  

• sistematização dos desafios externos que se colocam a médio prazo, relativamente às 

funções do estuário, nomeadamente no que respeita às componentes de conservação, 

requalificação e valorização dos recursos hídricos e da biodiversidade, bem como de 

desenvolvimento económico e territorial; 

• avaliação das potencialidades e condicionamentos, face aos desafios previstos, 

designadamente ao nível da capacidade de carga, uso e ocupação, potenciais conflitos 

e disfunções abrangendo aspectos como i) a especificação dessas potencialidades 

como a navegação, actividades produtivas e atracção turística e recreativa, ii) as 

perspectivas de desenvolvimento das actividades específicas do estuário; iii) as 

compatibilidades e complementaridades entre as diversas actividades; iv) as vocações 

e usos preferenciais do plano de água e da zona envolvente; 

• identificação e avaliação de cenários alternativos de ordenamento e gestão do estuário, 

tendo por base as funções, os valores e os factores críticos presentes bem como a 

identificação de objectivos e estratégias de implementação desses cenários. 

 

O recurso a metodologias como PSR ou DPSIR e a matrizes de indicadores relevantes poderá 

enriquecer o exercício de diagnóstico e facilitar a identificação de cenários e respectivos 

objectivos e estratégias associados. 

 

Importa ainda salientar que o diagnóstico do sistema estuarino é fundamental para a 

prossecução da responsabilidade ambiental11, que impõe às entidades que, por negligência ou 

por falha que lhes seja imputável causem danos a espécies e habitats protegidos, sejam 

directamente envolvidas na remediação das ocorrências negativas. Tanto a prevenção como a 

remediação exigem o conhecimento das situações de referência do ponto de vista do valor 

ecológico e da valoração económica do bem ambiental em causa, para que assim se possam 

exigir as medidas de reparação mais apropriadas. 

                                                            

11 Regulada pelo Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, que transpõe a Directiva n.º 
2004/35/CE, de 21 de Abril. 
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Quadro Estratégico de Referência 
Concluída a fase de diagnóstico segue-se a formulação do quadro de referência estratégico 

que deverá incluir a análise comparada dos cenários identificados na fase anterior e a selecção 

do cenário mais adequado e que reúna maior consenso entre os diversos stakeholders 

presentes no estuário. É também nesta fase que se procede à formulação da Visão, à definição 

dos objectivos estratégicos e operacionais, devidamente quantificados com indicadores e 

metas; à definição das estratégias que conduzam ao modelo territorial desejado, das 

prioridades, bem como das respostas, a consubstanciar na proposta técnica de plano, que 

eliminem ou minimizem as disfunções identificadas no diagnóstico. 

 

A formulação da visão e a definição, avaliação e selecção dos cenários de desenvolvimento 

territorial seguem uma das metodologias de planeamento estratégico consagradas na doutrina. 

A articulação com a avaliação ambiental estratégica (AAE) é essencial nesta fase (ver também, 

mais adiante, o tópico sobre a AAE). Os vários cenários alternativos devem ser bem 

caracterizados, contrastados e, em tudo o que for possível, quantificados, de modo a 

estabelecer-se um quadro de referência sólido e utilizável na fase de implementação do POE, 

em particular quando, em situação de avaliação de meio percurso, se conclua pela alteração 

dos pressupostos que basearam a opção pelo cenário seleccionado.  

 

Os objectivos estratégicos (de longo prazo) deverão ser enquadrados pelos valores e funções 

presentes nos estuários e que se pretendem salvaguardar e pelas exigências de normativos 

legais dos IGT de ordem superior, ou com os quais os POE se devem concertar, e pelos 

ditames de ordem política associados às orientações nacionais, comunitárias e internacionais.  

Tal como na fase anterior (diagnóstico) é imperativo partir da análise crítica cruzada das 

disciplinas de ordenamento já estabelecidas pelos planos de ordenamento em vigor, numa 

múltipla perspectiva: 

• partir de eventuais contradições, sobreposições ou lacunas identificadas nas 

estratégias de desenvolvimento territorial e nos regimes consagrados nos vários planos 

em vigor, e garantir que o POE contribua para as compatibilizar ou completar; 

• Identificar as directrizes e orientações do PROT que o POE terá que desenvolver, 

aprofundar ou concretizar; 

• Nas áreas de sobreposição com outros PEOT, identificar e delimitar a matéria que deve 

passar a ser regulada pelo POE e a matéria que deve continuar a ser regulada pelos 

outros PEOT; 

• Identificar opções de política de ordenamento consagradas nos PDM em vigor que se 

considere necessário alterar ou reorientar em função das opções de salvaguarda e 

valorização a consagrar no POE. 
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A definição dos objectivos estratégicos, mas sobretudo dos operacionais (de curto prazo), das 

metas e a formulação das estratégias requer a participação do público, designadamente dos 

utilizadores e grupos de interesse, que em conjunto com as entidades governamentais devem 

definir a visão e os objectivos que pretendem para aquele sistema. 

 

Para a definição das prioridades de execução dos investimentos propostos devem ser 

estabelecidos critérios que avaliem a significância dos problemas, a relevância em termos 

sociais e políticos a capacidade técnica e financeira para a execução das medidas.  

 

Formulação da Proposta de Plano  
Identificados os objectivos, medidas e prioridades de actuação, haverá que definir uma 

estratégia de ordenamento para o estuário e respectiva orla, materializada na proposta de 

plano, que reflicta as opções tomadas, tendo por objectivo garantir um desenvolvimento 

equilibrado e compatível com as características naturais, sociais e económicas da área do 

plano, com a identificação de níveis diferenciados de protecção em razão da importância dos 

valores em causa. O modelo territorial deve exprimir, de forma clara e compreensível, as linhas 

estruturantes da organização do território abrangido pelo POE no horizonte do plano, 

articulando as decorrem das opções do próprio POE com as que decorrem da disciplina do 

PEOT e PMOT em vigor na sua área de intervenção. 

 

Para que o plano seja eficaz deverá prever. 

• Mecanismos de integração e concertação, que garantam a coordenação de acções de 

diferentes níveis de jurisdição e administração. 

• Instrumentos normativos e financeiros destinados a suportar as medidas programadas. 

• Instrumentos de avaliação técnica e científica que ajudem à tomada de decisão ou à 

avaliação do plano (sistema de indicadores). 

• Esta fase inclui ainda a definição do:  

i) programa de medidas e respectiva estratégia de execução, no qual se definem as 

áreas estratégicas para implementação do POE, os investimentos a realizar; os, a 

calendarização das diferentes acções e a identificação das entidades responsáveis 

pela sua execução, incluindo as necessárias medidas de articulação; 

ii) programa de financiamento, considerando a estimativa dos custos faseados em 

curto, médio e longo prazos, a previsão de fontes de financiamento e a definição 

das entidades com responsabilidade pela execução das acções; 

iii) programa de monitorização da implementação do plano e dos impactes da 

execução das medidas aí previstas.  
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Dever-se-á garantir que o processo de planeamento e gestão seja suficientemente flexível de 

modo a permitir a adaptação das medidas preconizadas como resultado do processo de 

monitorização. 

 

Avaliação e Monitorização 
Face às dinâmicas inerentes aos estuários, às dinâmicas geradas pela implementação da 

estratégia de ordenamento e gestão e à complexidade institucional associada, é entendimento 

deste grupo de trabalho que a proposta de plano seja também acompanhada dos mecanismos 

necessários à sua avaliação e monitorização. Esta avaliação tem como objectivo acompanhar 

de modo sistemático a execução das medidas e soluções de planeamento adoptadas, 

monitorizando e avaliando as alterações fundamentais geradas no ambiente e no território, de 

acordo com os critérios e indicadores estabelecidos durante a elaboração do plano. 

 

A avaliação e monitorização consistem, por um lado, na apreciação e comparação dos efeitos 

ou impactes das acções e medidas executadas no âmbito do POE , e por outro, na verificação 

dos efeitos produzidos pelo plano. O resultado desta avaliação poderá determinar a 

necessidade de efectuar alterações na orientação dos objectivos e metas inicialmente definidos 

e a necessidade de se adoptarem medidas adicionais de mitigação ou correcção. Para 

efectivar esta avaliação/controlo devem ser utilizados indicadores de monitorização da 

execução do plano. 

As principais acções a desenvolver nesta fase são as seguintes. 

• Definição de um programa de controlo da execução do plano e de monitorização dos 

seus efeitos,  através de uma matriz de indicadores proposta e respectiva metodologia 

a operacionalizar.12 Esta componente deverá incluir os  indicadores seleccionados no 

âmbito do processo de AAE.  

• Revisão e adequação dos objectivos e das medidas programadas na fase de 

planeamento em função dos resultados obtidos. 

• Sistematizar e publicitar os resultados da avaliação junto dos utilizadores e entidades 

com competência na implementação do plano e gestão dos estuários. 

 

Avaliação Ambiental Estratégica 
Transversal ao processo de elaboração do POE é o processo de avaliação ambiental 

estratégica (AAE) regulado pelo Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, que transpôs para a 

ordem jurídica interna as Directivas n.º 2001/41/CE e 2003/35/CE, de 26 de Maio, relativas, 

                                                            

12 Ver por exemplo a recente publicação da Environmental Protection Agency dos Estados Unidos 
“Indicators Development for Estauries, 2008. 
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respectivamente à avaliação dos efeitos de planos e programas no ambiente e à participação 

do público na elaboração dos planos ou programas relativos ao ambiente.  

 

O referido Decreto-Lei estabelece a necessidade de sujeitar a avaliação ambiental domínios da 

gestão da água (alínea a) do nº1, art.º 3.º)13, sendo os objectivos que presidem à sua 

realização: i) assegurar uma visão estratégica das questões ambientais e a integração das 

questões ambientais no processo de decisão, desde as fases iniciais das actividades de 

planeamento; ii) propor programas de gestão e monitorização estratégica; iii) assegurar um 

processo transparente e eficaz de consulta e participação das autoridades relevantes e do 

público interessado; e iv) produzir contextos adequados às futuras propostas de 

desenvolvimento. Importa ter presente os objectivos e os limites desta ferramenta de avaliação, 

dado que a macro-escala da sua abordagem é pouco compatível com problemas de índole 

local que se podem revelar importantes na subsequente avaliação de impacte ambiental de 

projectos.  

 

A AAE é um procedimento de acompanhamento contínuo e sistemático de avaliação, integrado 

no procedimento de elaboração dos planos, que visa garantir que os efeitos ambientais das 

soluções adoptadas são tomadas em consideração durante a preparação e elaboração do 

plano. Os planos sujeitos a AAE são acompanhados de Relatório Ambiental, que identifica, 

descreve e avalia os eventuais efeitos significativos no ambiente, resultantes da aplicação do 

plano, e as suas alternativas, e que está sujeito à consulta das entidades competentes e a 

processo de discussão pública. 

 

As metodologias de AAE têm muitos aspectos comuns às metodologias de planeamento 

territorial, na medida em que procedem à identificação de opções alternativas de 

desenvolvimento territorial, à caracterização e ponderação dos seus efeitos, à escolha da 

alternativa mais favorável face aos objectivos de política e aos critérios técnicos estabelecidos, 

à definição de sistemas de monitorização e avaliação das consequências da execução dos 

planos. Nesta perspectiva a AAE poderá ser um instrumento útil, não apenas para prevenir os 

efeitos no ambiente das soluções adoptadas nos planos territoriais, mas para enriquecer as 

metodologias de planeamento e melhorar a sua prática. 

 

                                                            

13 “Os planos e programas para os sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, 
transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e 
rural ou utilização dos solos e que constituam enquadramento para a futura aprovação de projectos 
mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio”. 
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A AAE não deve por isso ser abordada como mais um procedimento que vem onerar e tornar 

mais complexo os procedimentos de elaboração dos planos, mas pelo contrário ser integrada 

no processo de elaboração dos planos e vista como um instrumento de aperfeiçoamento das 

metodologias de planeamento e de qualificação das práticas se gestão territorial, susceptível 

de conduzir a melhores soluções técnicas e a decisões mais fundamentadas. A AAE é também 

um instrumento adicional para a introdução e aprofundamento dos processos participativos na 

gestão do território.  

 

Conteúdo documental 
Por último importa referir que os POE devem ser acompanhados dos documentos constantes 

no Decreto-Lei 129/2008 de 21 de Julho bem como dos indicados (Decreto-Lei n.º 46/2009, 

10.02 conjugando Portaria 137/2005 de 2.2 e Decreto-Lei n.º 129/2008, 21.07) uma vez que se 

trata de um plano especial de ordenamento do território (Figura 3.2). 

 

 
Figura 3.2 - Conteúdo Documental dos POE 

 
 

A elaboração do regulamento do POE, em articulação com as peças gráficas que o ilustram, 

constitui a tarefa mais delicada e exigente. A redacção do regulamento do POE coloca algumas 

questões específicas que devem ser ponderadas e, eventualmente, analisadas e harmonizadas 

no quadro do conjunto dos POE e que são desenvolvidas no âmbito do Anexo II 

 

Tendo em vista a clarificação e o enriquecimento do conteúdo previsto para os POE, os 

contributos apresentados nesta secção procuraram salientar as principais fases de elaboração 

deste instrumento de planeamento e gestão do território e dos recursos hídricos,  bem como os 

respectivos contéudos técnicos associados, que para além do previsto no regime jurídico 

publicado, foram considerados pelo grupo de trabalho como fundamentais para a sua plena 

operacionalização. 
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3.4 Modelo de Governação 
 
Constitui hoje doutrina estabelecida e aceite que o desenvolvimento territorial e a valorização 

ambiental não são susceptíveis de ser conseguidos por mera imposição administrativa e acção 

unilateral da Administração. O desenvolvimento territorial sustentável carece da mobilização e 

aplicação coordenada (no tempo e no espaço) de recursos públicos e de recursos privados. 

Carece igualmente da partilha de uma visão e de objectivos e estratégias comuns pelos 

diferentes actores desse desenvolvimento e pelos seus sujeitos principais (as pessoas e as 

organizações da sociedade civil). 

 

As questões da governação são, questões centrais de qualquer processo de transformação 

territorial e não podem, por isso, ser secundarizadas no quadro da elaboração e execução dos 

instrumentos de gestão territorial. Pelo contrário, exigem atenção própria por parte da entidade 

responsável pela elaboração do plano, desde a decisão de elaboração, e a aplicação de meios 

técnicos com competência específica e de metodologias e ferramentas apropriadas. Por outras 

palavras, são um vector da acção técnica e política de elaboração e execução do plano e 

devem figurar como tal na concepção, no planeamento e na programação dessa acção.  

 

Nas secções anteriores foi evidenciada a complexidade do estuário nas vertentes associadas 

às suas funções, valores, utilizadores e entidades com responsabilidade na sua regulação pelo 

que, paralelamente à definição do conteúdo técnico do plano, importa equacionar um modelo 

de governação que garanta a clara identificação, concertação de interesses e a 

responsabilização dos diversos stakeholders, quer na fase de elaboração do plano, quer 

mesmo nas fases de implementação e avaliação. O modelo de governação referido deve 

garantir, não apenas a elaboração de um documento claro, coerente e eficaz, mas também, de 

um conjunto de procedimentos e regras que facilite o adequado envolvimento e co-

responsabilização dos diversos interesses em presença no estuário.  

 

O conceito de governação, tradicionalmente encarada como a forma de manter uma ordem 

numa determinada comunidade implementando regras pré-estabelecidas, tem suscitado 

acesos debates sobre o seu conteúdo e desafios colocados no contexto das sociedades 

modernas e a utilização de termos alternativos como a “governança” ou “governância”. 

Independentemente do termo usado, a governação actual confronta-se com a necessidade de 

gerir conflitos entre diversos interesses privados e entre interesses privados e públicos e com a 

necessidade de adoptar estratégias tendo em vista a geração de consensos. É com base em 

entendimento amplo do termo, enriquecido com os desafios actuais, que o grupo de trabalho 
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adopta o conceito de governação. Neste contexto, considera como aspectos chave a existência 

de processos de decisão claros a nível das autoridades públicas; a procura de posturas 

transparentes, responsabilizáveis, eficazes e democráticas pelas entidades públicas; a procura 

de equidade na distribuição e locação de recursos públicos, o diálogo aberto com os 

intervenientes sociais e económicos e outras organizações da sociedade civil,  a promoção da 

segurança do Estado e das pessoas assim como o cumprimento dos direitos humanos; bem 

como a  colaboração efectiva entre os sectores públicos e privados (CE, 2001). Em síntese a 

governação deve ter como princípios fundamentais a transparência, a participação, a 

responsabilização, a eficácia e a coerência. 

 

A distinção entre proposta técnica de plano, proposta de plano e plano é útil, pois permite 

distinguir os documentos que são produzidos em cada uma das grandes fases do 

procedimento de formação do plano: 

• A fase técnica, em que a equipa responsável pela elaboração técnica tem uma 

intervenção primordial; 

• A fase da validação e da legitimação, em que a entidade promotora do POE (a 

entidade pública designada pelo Governo para conduzir o procedimento de elaboração) 

e os cidadãos (através da participação na discussão pública) têm uma intervenção 

primordial; 

• A fase da aprovação e entrada em vigor, em que intervém a tutela do ordenamento do 

território e dos recursos hídricos e, seguidamente, o Governo, na qualidade de órgão 

legalmente responsável pela aprovação do POE. 

 

Os POE pela sua natureza de planos especiais de ordenamento do território (PEOT) estão 

sujeitos à disciplina do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, pelo que o seu 

processo de elaboração, acompanhamento, concertação, participação e aprovação rege-se 

pelo disposto no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro (com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro) e as especificidades constantes no Decreto-

Lei n.º 129/2008, de 21 de Julho. Recapitulando brevemente aquilo a que o quadro legal em 

vigor obriga no que respeita à elaboração dos POE, destacam-se: 

• Os princípios gerais da coordenação, subsidiariedade, participação e contratualização, 

inscritos no artigo 5º da LBPOTU, que constituem comandos claros a ter 

permanentemente em consideração por quem vai elaborar um plano territorial; 

• O direito à informação, o direito de participação e as garantias dos particulares, 

consagrados nos artigos 5º, 6º e 7º do RJIGT, que explicitam as regras aplicáveis e as 

formas gerais de concretização prática desses direitos e garantias; 

• O acompanhamento da elaboração dos PEOT por uma Comissão de 

Acompanhamento (CA) expressamente criada para o efeito e constituída de forma “a 

traduzir a natureza dos interesses a salvaguardar e a relevância das implicações 
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técnicas a considerar”, conforme estabelece o artigo 47º do RJIGT. Esta CA integra 

“representantes de serviços e entidades da administração directa e indirecta do Estado, 

das Regiões Autónomas, dos municípios e de outras entidades públicas cuja 

participação seja aconselhável no âmbito da elaboração do plano” e ainda ”as 

entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, 

possam interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano”; 

• A previsão legal de mecanismos que garantem que a participação pública (com a 

possibilidade de apresentação de observações sobre os seus termos de referência ou 

pedido de informações) se pode fazer logo desde a fase inicial da elaboração do plano 

(com a publicação da deliberação de mandar elaborar), consagrada no artigo 48º do 

RJIGT. A antecipação e explicitação dos moldes em que se pode exercer o direito à 

participação foi introduzida pela revisão de 2007; 

• A discussão pública do plano, regulada no mesmo artigo 48º do RJIGT, incluindo o 

dever de ponderação e resposta aos interessados que formalmente hajam reclamado 

ou apresentado observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento relevantes; 

• O dever de concertação com as câmaras municipais abrangidas pelo PEOT quanto às 

formas e prazos para a adequação dos PMOT e PIOT à disciplina do PEOT. 

 

Este conjunto de obrigações legais, para ser cabalmente cumprido, exige previsão, 

organização e técnicas apropriadas de governação e necessariamente de participação. O nível 

de exigência que hoje é normalmente assumido para a condução destes processos não 

permite o improviso e o amadorismo. A formação dos especialistas de ordenamento do 

território não tem, geralmente, incluído várias das competências que são hoje reconhecidas 

como necessárias para a condução destes processos: negociação, animação de grupos, 

gestão de conflitos, organização e gestão de trabalho em grupo, etc. Esta é uma lacuna 

importante, que limita a eficácia e a eficiência dos processos de desenvolvimento e 

planeamento territorial (OCDE, 2007) e cuja superação exige atenção dos responsáveis pela 

elaboração do plano. 

 

Face ao carácter supletivo dos POE e complexidade decorrente da diversidade de utilizadores, 

entidades, jurisdições e instrumentos de ordenamento e gestão, e face à necessidade de ser 

um instrumento de intervenção territorial que se pretende participado, quer na sua elaboração, 

quer na sua implementação, recomenda-se que os POE sejam acompanhados por um modelo 

de governação, que garanta a participação das entidades institucionais com responsabilidades 

na matéria, mas também os utilizadores dos estuários, quer no processo de elaboração do 

plano, quer na sua implementação, numa lógica de gestão partilhada. Na figura 3.3 apresenta-

se uma proposta de modelo de governação para os estuários, composto por duas fases, 
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elaboração e implementação, cuja concepção tem por base o quadro legal vigente que regula a 

elaboração e aprovação dos PEOT e inclusão das especificidades referidas, nomeadamente a 

participação dirigida e a gestão partilhada (a cor azul na figura). 

 

Elaboração 
A elaboração do POE é determinada por despacho do ministro competente em razão da 

matéria, o qual estabelece, entre outros, a entidade competente para a elaboração e a 

composição da comissão de acompanhamento. A elaboração do POE compete às ARH, IP. (ou 

ao INAG, IP mediante despacho do ministro competente em razão da matéria), salvo nos casos 

em que a área de intervenção de um POE coincida, total ou parcialmente, com uma área 

protegida integrada na Rede Nacional de Áreas Protegidas, devendo nesse caso a elaboração 

do plano ser realizada em colaboração com o ICNB, IP. 

 

A composição da comissão de acompanhamento (CA) deve traduzir a natureza dos interesses 

a salvaguardar e a relevância das implicações técnicas a considerar, integrando representantes 

de serviços e entidades da administração directa ou indirecta do Estado, das Regiões 

Autónomas, dos municípios e de outras entidades públicas ou de direito privado, cuja 

participação seja aconselhável no âmbito do acompanhamento da elaboração do plano. A CA 

deve ainda integrar as entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais 

específicas, possam interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano, as 

quais exercem na comissão as competências consultivas atribuídas pelos artigos 5.º e 7.º do 

Decreto-lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, e acompanham a elaboração do relatório ambiental, 

no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 

 

A entidade competente pela elaboração do plano procede à sua publicitação, através da 

divulgação de avisos, de modo a permitir a formulação de sugestões, bem como a 

apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 

âmbito do respectivo procedimento e enceta os trabalhos de elaboração do Plano, que se 

deverá compreender as três fases indicadas na secção 3.3 - Diagnóstico, Quadro Estratégico 

de Referência e Formalização do plano. Os trabalhos desenvolvidos em cada uma destas 

fases deverá ser acompanhado, quer pelas entidades que integram a CA (conforme previsto na 

lei), quer dos utilizadores, directos ou indirectos, dos estuários (agricultores, aquicultores, 

pescadores, salicultores, indústria, recreio, lazer e desporto, entidades portuárias, de 

transportes e navegação, etc.), através de um processo de participação pública dirigida à 

Comissão de Utilizadores do Estuário - figura que poderá ser fomentada e criada em cada um 

dos estuários objecto de POE, e constituída pelos diversos tipos de utilizadores presentes nos 

estuários.  
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Figura 3.3 – Modelo de Governação dos POE 
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Embora o actual quadro legal preveja dois momentos formais de participação pública - o 

primeiro com a divulgação do despacho que determina a elaboração do plano, de modo a 

permitir a formulação de sugestões, bem como, a apresentação de informações sobre 

quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respectivo procedimento de 

elaboração; e o segundo após a formulação da proposta técnica do plano, a qual é sujeita a 

discussão pública juntamente com o respectivo relatório ambiental – entende-se que nem 

sempre se verifica a participação dos verdadeiros interessados (utilizadores), por razões de 

natureza diversa. Por outro lado, a sua participação apenas no momento de discussão pública 

não contribui para que os interessados/utilizadores assumam o plano como seu, uma vez que a 

sua capacidade de influenciar as decisões e as medidas preconizadas é já diminuta nesta fase. 

Sendo reconhecido que a participação e o envolvimento das comunidades locais e dos 

interessados, por um lado facilita a tomada de decisão e a maior aceitação das políticas, e por 

outro, aumenta a informação e promove a sensibilização ambiental dos participantes, 

recomenda-se a implementação de um processo de participação pública, dirigida 

especificamente aos utilizadores, com o objectivo de: 

a) Identificar a percepção dos utilizadores sobre o tipo de problemas e pressões 

existentes nos estuários e orla estuarina; 

b) Contribuir para a elaboração do quadro estratégico de referência (cenários, objectivos 

e medidas). 

c)  Definição conjunta de medidas de execução e estratégias de implementação 

partilhada do plano. 

 

Pretende-se com esta metodologia construir uma proposta de Plano que integre o 

conhecimento técnico e científico e as opiniões e visão dos utilizadores dos estuários, num 

processo de partilha bidireccional, permitindo às partes interessadas e o público em geral dar 

contributos para a gestão e às organizações governamentais incorporar o conhecimento e o 

empenho dos interessados nas suas estratégias e actividades, criando um plano integrador e 

partilhado, que tenha por base a unidade territorial estuário. 

 

A proposta técnica de plano é o documento produzido pela equipa técnica, com base nos 

termos de referência estabelecidos pela entidade promotora do plano. A responsabilidade 

primordial pela proposta técnica de plano é da equipa técnica e do seu coordenador. Recebida 

a proposta técnica de plano, a entidade promotora do plano irá avaliar se ela corresponde aos 

termos da encomenda feita à equipa técnica e aos objectivos de política definidos pelas 

entidades competentes para o território abrangido e, ainda, se está em condições de ser sujeita 

a discussão pública. O documento colocado a discussão pública, necessariamente assumido 

pela entidade promotora do plano, é a proposta de plano. A responsabilidade primordial pela 

proposta de plano é da entidade promotora do plano. 
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Concluída a discussão pública, ponderados os seus resultados e introduzidos os eventuais 

ajustamentos que daí resultem, a entidade promotora do plano submete a proposta de plano à 

aprovação da entidade competente (o Governo, neste caso), através do Ministro responsável 

pelo ordenamento do território e pelos recursos hídricos. Depois de aprovada em Conselho de 

Ministros, a proposta de plano passa a designar-se plano. O plano entra em vigor depois de 

publicado no Diário da República. 

 

Implementação e acompanhamento 
Recomenda-se que a implementação do POE não caiba exclusivamente à entidade 

responsável pelo plano, por regra as ARH, IP., mas seja um processo participado, onde a ARH, 

IP tenha um papel de coordenação, mas seja coadjuvada por uma Comissão de Estuário, que 

se recomenda que seja constituída pelos representantes das instituições que fazem parte da 

Comissão de Acompanhamento e pelo Conselho de Utilizadores dos Estuários. Teria como 

principal missão a participação cívica dos parceiros no mesmo patamar de decisão, emitindo, 

inclusive, pareceres não vinculativos. Tal entidade poderia ser um instrumento de participação 

cívica de grande interesse, e uma mais-valia para uma gestão sustentável dos espaços 

estuarinos, de reconhecida importância em termos económicos, ambientais e sociais. Na base 

desta metodologia está a necessidade da gestão partilhada de um território e de um bem 

comum, que é o estuário.  
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4. Conclusões e recomendações 
 
Estando prevista a elaboração dos planos de ordenamento de estuário dos estuários dos Rios 

Douro, Vouga, Mondego e Tejo nos termos do Decreto-Lei nº 129/2008, de 21 de Junho, este 

relatório teve como propósito fundamental o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre os 

POE que contribuísse para a construção de um quadro de referencia para a sua elaboração e 

gestão. Esta reflexão teve por base os seguintes desafios: 

• identificar os principais valores e funções dos estuários e de que modo se fundamenta 

a necessidade de um instrumento de gestão territorial especificamente dedicado à sua 

protecção supletiva; 

• clarificar os fundamentos que sustentam a relevância e oportunidade desta figura de 

plano entre os demais instrumentos de ordenamento do território e de gestão dos 

recursos hídricos e de conservação da natureza existentes e qual o valor acrescentado 

que este vem trazer para o ordenamento e gestão dos estuários;  

• clarificar os conceitos associados à abrangência territorial, os critérios para a 

delimitação das margens, a escala territorial e temporal de análise e o normativo 

técnico a alcançar; 

• equacionar um modelo conceptual de elaboração e governação de um Plano de 

Ordenamento de Estuário, tendo em conta os principais utilizadores e agentes a 

envolver, a necessidade de concertação de interesses, e a necessidade de uma 

construção e gestão partilhadas. 

 

O relatório pôs em evidência os principais valores e funções do estuário destacando a sua 

diversidade (ambiental, económica, social e paisagística, etc.), complexidade (determinada 

pela sua localização geográfica numa interface de transição dos ambientes marinho, fluvial e 

terrestre) e interdependência (pela existência de um conjunto de funções que dependem da 

sustentação de outras). A multiplicidade de utilizações e o valor económico e social associado 

constitui um factor de agravamento das pressões exercidas ameaçando a sustentabilidade dos 

valores e funções dos estuários. Apesar de alguns destes valores (habitats e espécies, por 

exemplo) estarem já salvaguardados em diversos estatutos de protecção da natureza e em 

instrumentos de gestão territorial com incidência nas áreas protegidas, e apesar de algumas 

das funções serem objecto de instrumentos de regulação específicos, não existia até agora um 

instrumento que encarasse o estuário como uma unidade territorial ambiental única. Esta 

realidade é ainda mais evidente quando num estuário estão presentes utilizadores, utilizações 

e entidades com interesses nem sempre concertados. De facto, a abordagem feita ao estuário 

pelos vários instrumentos de ordenamento e gestão do território, no seu conjunto, tem até 

agora mostrado ser insuficiente para dar resposta a esta realidade complexa – ou por uma 
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questão de escala adequada, ou porque a abrangência se limita à margem, ou porque as 

várias abordagens não abrangem todas as dimensões da mesma, ou, ainda pela falta de 

articulação entre eles. 

 

Os requisitos dos utilizadores encontram-se estabelecidos em diversos instrumentos e 

regulamentos específicos, os quais deverão ser atendidos na elaboração e implementação dos 

POE, identificando-se no presente documento os mais relevantes, não dispensando, contudo, o 

seu aprofundamento em cada estuário e situação específica. 

 

A abordagem de todas as utilizações e utilizadores associados deverá ser sempre articulada, 

acautelando que sejam devidamente avaliadas todas as situações de conflito existentes ou 

potenciais, quer entre as diversas utilizações, quer entre estas e os valores e funções naturais 

a salvaguardar. Deverá sempre procurar-se compatibilizar as diversas utilizações entre si e 

com os valores e funções naturais. Neste contexto, relevam-se a ponderação de medidas de 

compatibilização de utilizações, valores e funções, quer naturais quer antropogénicas, bem 

como de mitigação de efeitos quando necessário, a serem incorporadas nos POE, bem como 

em outros IGT nos seus diversos âmbitos (sectorial, regional ou municipal) e/ou outros 

instrumentos de planeamento.  

 

Os POE deverão apresentar-se como instrumentos integradores relativamente às actividades 

que se desenvolvem no estuário, fundamentalmente no plano de água mas também na zona 

terrestre envolvente, na medida em que fazem a sua abordagem global. Na sua valência 

orientadora, os POE deverão, sobretudo, remeter para a responsabilidade própria de cada 

entidade o cumprimento dos objectivos do POE que estejam na respectiva esfera de actuação. 

 

É necessária a aplicação coordenada, no tempo e no espaço, dos recursos públicos e 

privados, sendo indispensável a partilha de uma visão e de objectivos estratégicos comuns 

pelos diferentes actores – pessoas colectivas públicas e privadas e mesmo pessoas singulares. 

Para essa partilha, apresenta-se de grande importância a mobilização dos principais actores 

em questão para a participação activa, bem como o foco no tratamento das suas intervenções 

nas diversas fases de preparação, implementação e gestão dos POE. 

 

No entanto, a natureza supletiva do instrumento de gestão territorial, criado pelo Governo, para 

a sua protecção e gestão, não tratará exactamente do zonamento e da definição das suas 

utilizações, na abordagem clássica dos planos de ordenamento, mas sim, através da definição 

de níveis de protecção e salvaguarda, bem como de orientações e mecanismos de gestão, 

elaborará a estrutura/enquadramento e a base para a regulamentação da área de cada POE. 

Não definindo usos, mas abordando os utilizadores, poderá orientar quantitativa e 

qualitativamente para as diferentes utilizações. Desde a interdição, à imposição de 
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condicionantes e medidas correctivas e, à identificação de medidas alternativas e positivas 

para a gestão e ordenamento dos estuários. A indicação das melhores tipologias e tipos de 

actividades, relacionadas com boas práticas e gestão sustentável, constitui um importante 

contributo dos POE, para além do atrás referido. 

 

Em termos de conservação da natureza e da biodiversidade, os POE podem ser um contributo 

valioso no reforço das medidas de gestão já existentes definindo e identificando, por um lado, 

as integrações necessárias para os bons resultados, e por outro, novos mecanismos, parcerias 

e financiamentos, numa lógica mais integrada e sólida de gestão. 

 

Para a prossecução destes desafios entende-se ser necessário, por um lado, clarificar e, por 

outro, enriquecer algumas matérias associadas ao controlo do regime hídrico. Tal, conduziu-

nos à apresentação de um conjunto de propostas relativas aos critérios a adoptar nas 

definições da abrangência territorial, nomeadamente das margens, zonas ameaçadas por 

cheias, zonas adjacentes, horizontes temporais de análise e limites de montante e jusante. A 

susceptibilidade dos estuários aos potenciais efeitos das alterações climáticas e os desafios do 

PNOT na identificação e gestão do risco levaram o grupo de trabalho a entender como 

relevante acrescentar uma reflexão sobe os principais tipos de riscos na ambiência territorial 

específica uma vez que o Decreto Lei refere apenas sumariamente esta matéria.  

 

Adicionalmente, o Decreto-Lei 129/2008 de 21 de Junho, apresenta um conjunto de normas 

técnicas para a elaboração dos POE que podem ser enriquecidas com o seu enquadramento 

num modelo conceptual mais abrangente de planeamento e gestão. Foi assim proposto nesta 

apreciação um modelo que inclui cinco componentes principais (caracterização, diagnostico, 

quadro estratégico de referência, formulação da proposta de plano, avaliação e monitorização) 

que deverá ser acompanhado de um processo de avaliação ambiental estratégica e de 

participação pública. Recomendou-se também que o processo de elaboração e implementação 

fosse integrado num modelo de governação assente em mecanismos que garantam o 

envolvimento e a co-responsabilização dos stakeholder e dos utilizadores dos estuários. Neste 

contexto, e atendendo aos mais recentes princípios da boa governação, bem como ao principio 

de subsidiariedade, e numa lógica de planeamento e de gestão partilhada, as autarquias 

constituem parceiros chave no processo de elaboração e implementação dos POE.  

 

Na perspectiva específica da autoridade portuária os POE poderão constituir uma oportunidade 

para se tratarem situações que, constituindo matéria a que a sua gestão não pode ficar alheia, 

ultrapassam as suas atribuições, competências e jurisdição. Considerando a relevância das 

actividades portuária e de transportes marítimo e fluvial desenvolvidas nos estuários 
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portuguesas, nomeadamente nos que serão objecto de POE ao abrigo do respectivo regime, e 

atentas as competências próprias das Administrações Portuárias nestas matérias, as mesmas 

deverão integrar as Comissões de Acompanhamento dos POE que se insiram nas respectivas 

áreas de jurisdição. 

 

Em síntese, os POE deverão, em simultâneo, configurar um instrumento de ordenamento de 

território e de apoio à gestão dos recursos hídricos. Mais, o POE deverá resultar de um 

processo dinâmico no qual uma estratégia coordenada é desenvolvida e executada para a 

alocação dos recursos ambientais, socioculturais e institucionais, com o objectivo de garantir a 

conservação e a sustentabilidade das utilizações múltiplas do estuário. Os POE devem assumir 

uma dimensão supletiva com vista à protecção dos valores naturais dos estuários e orla 

estuarina relativamente aos instrumentos existentes e estabelecendo regimes de salvaguarda 

de recursos e valores naturais e um regime de gestão compatível com a utilização sustentável 

do território. 

 

Temos hoje a noção de que os modelos tradicionais de gestão territorial, suportados por planos 

estritamente regulamentares, estão relativamente esgotados, porque podem conduzir a 

soluções indesejadas e nem sempre aproveitam e potenciam as oportunidades de 

desenvolvimento. Acresce a isto o facto de a sobreposição de regimes, como é o caso, ser 

fonte frequente de conflitos institucionais e de arrastamento de processo de tomada de 

decisão, com efeitos negativos sobre a imagem da administração pública na regulação e 

promoção do desenvolvimento territorial. 

 

Na verdade os novos processos de planeamento, atentos aos desafios do desenvolvimento 

territorial sustentável requerem: 

• construção partilhada de visões e estratégias sobre o futuro dos território, as suas 

funções e os seus utilizadores; 

• melhor coordenação das políticas sectoriais; 

• integração de mecanismos que garantam a participação dos cidadãos e de uma 

governação integradora dos diversos sectores, dos diversos níveis e dos diversos 

interesses públicos e privados; 

• sustentação técnica das soluções preconizadas; 

• instrumentos de gestão territorial de natureza mais estratégica, dinâmicos e interactivos 

com os diversos potenciais e menos instrumentos de controlo de conformidades; 

• capacidade de equacionar e enfrentar os desafios colocados pelos potenciais efeitos 

dos ciclos hidrológicos, geoqúímicos e das alterações climáticas, tão críticos no 

contexto da localização dos estuários e da concentração socioeconómica neles 

verificada. 
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Neste contexto, os POE constituem, eles próprios pela sua natureza e objectivos, um 

verdadeiro desafio ao nosso sistema actual de planeamento, ordenamento e gestão do 

território e dos recursos hídricos portugueses. Deles espera-se, não um primeiro POE de uma 

primeira geração de planos, mas um primeiro POE de uma segunda geração de planeamento 

capaz de integrar mecanismos potenciadores de parcerias inovadoras, de geração de mudança 

e de novas performances na praxis do ordenamento e gestão do território, onde os valores e 

funções associados à natureza e aos recursos hídricos constituem oportunidades de 

transformação e projecção para novos futuros de colaboração por um lado entre os diversos 

sectores e níveis da administração pública central e local, e por outro, entre estes e as 

capacidade de mobilização e investimento locais e regionais. 
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Anexo I 

Contributos para a caracterização e diagnóstico dos POE 
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Contributos para a caracterização e diagnóstico 
 
1. Informação de contexto: 

a. Identificação cartográfica, às escalas de desenvolvimento do trabalho, da área de 

intervenção, incluindo a delimitação do estuário (águas de transição – seus leitos e 

margens) e da orla estuarina. 

b. Identificação e breve caracterização de uma área de estudo envolvente à área de 

intervenção susceptível de influir nas condições e tendências de ocupação, evolução e 

transformação da área objecto do POE, com base nos instrumentos de gestão 

territorial em vigor, destacando os principais problemas e potencialidades que se 

perspectivam para a área de estudo, com referência a planos e projectos existentes. 

c. Caracterização climática; 

d. Caracterização socioeconómica, identificando eventuais conflitos ao nível das 

actividades existentes, e entre estas e os valores naturais, culturais e patrimoniais. 

2. Síntese da caracterização geofísica: apresentação em forma gráfica / cartográfica 

acompanhada de memórias sintéticas, das características relevantes para a definição dos 

regimes de salvaguarda a estabelecer no plano e respectiva justificação, da orla estuarina e do 

meio hídrico, respeitantes a: 

Para a orla estuarina – meio terrestre 

a. Fisiografia – características morfológicas do terreno, com identificação das unidades e 

acidentes notáveis; 

b. Geologia – características geológicas e estruturais e recursos geológicos; 

c. Caracterização das unidades pedológicas; 

Para o meio hídrico, caracterização da área de intervenção identificada: 

d. Delimitação e caracterização das massas de água, actualmente em vigor, efectuada 

para cumprimento da Directiva nº 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 23 de Outubro (DQA) e respectiva caracterização, de acordo com o disponível nos 

sistema WISE da Agência Europeia do Ambiente; 

e. Batimetria da área imersa, das áreas de espraiado de maré e topo-hidrografia da 

margem; 

f. Unidades morfológicas e fisiográficas da área de intervenção do plano; 

g. Substratos e características sedimentares do leito, dos espraiados de maré e da 

margem, da área de intervenção do plano;  

h. Análise sintética do regime de afluências fluviais ao estuário; 

i. Unidades hidrogeológicas, aquíferos, e delimitação das respectivas zonas de 

recarga; 
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j. Síntese das principais características hidrodinâmicas (comportamento da onda e 

prisma de maré no interior do estuário e regimes de agitação marítima e sua 

propagação no interior do estuário); 

3. Síntese da caracterização biofísica: apresentação em forma gráfica / cartográfica, 

acompanhada de memórias sintéticas, das características relevantes para a definição dos 

regimes de salvaguarda a estabelecer no POE e respectiva justificação, da orla estuarina e do 

meio hídrico, respeitantes a: 

Para a orla estuarina – meio terrestre: 

a. Flora e vegetação, com caracterização de habitats, das áreas ecologicamente 

sensíveis, e comunidades vegetais consideradas de protecção prioritária (directiva 

habitats/RN 2000); 

b. Comunidades faunísticas terrestres e seu estatuto de protecção com especial 

atenção às espécies nidificantes e a sua distribuição e qualificação por espécie 

(Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, Directiva 97/62/CE do Conselho, de 

27 de Outubro de 1997 e Directiva Aves/RN2000); 

c. Cartografia dos habitats identificados;  

Para o meio hídrico: 
d. Classes de qualidade ecológica e do potencial ecológico das massas de água 

definidas para a zona abrangida pelo POE, classificação efectuada nos termos da 

DQA, de acordo com o disponível nos sistema WISE da Agência Europeia do 

Ambiente; 

e. Flora e vegetação, com caracterização de habitats, das áreas ecologicamente 

sensíveis, e comunidades vegetais consideradas de protecção prioritária, 

designadamente, para a zona de espraiado de maré e margem, das formações de 

sapal e de marinhas de sal. 

f. Comunidades estuarinas, da zona imersa e dos espraiados de maré, incluindo 

composição, abundância e biomassa do fitoplâncton, fitobentos e de macrófitos e 

estimativas da respectiva produtividade primária, bem como da composição, 

abundância e biomassa de zooplâncton, de ictioplâncton de invertebrados 

bentónicos e de ictiofauna. 

g. Proposta de identificação de cadeia trófica dominante (novo); 

h. Zonas de elevado valor ambiental, ecológico e paisagístico. 

4. Identificação das utilizações e utilizadores: apresentação em forma gráfica / cartográfica, 

acompanhada de memórias sintéticas que caracterizem a situação actual, incluindo: 

a. Ocupação actual do solo, incluindo a identificação das zonas urbanas, portuárias, 

de navegação, industriais, agrícolas, de pesca, florestais e de conservação da 

natureza, avaliando em termos quantitativos e qualitativos a evolução verificada 

nos últimos anos; 
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b. Ocupações do Domínio Hídrico (zona imersa e margem), titulados ou não, e 

identificação da propriedade da margem (pública ou privada); 

c. Núcleos urbanos existentes, designadamente quanto à sua dimensão, sua 

integração a nível social, económico e ambiental, bem como as suas perspectivas 

de evolução; 

d. Principais infra-estruturas hidráulicas existentes, em curso e programadas, no 

estuário e linhas de água afluentes, que possam ter influência no estado da área 

de intervenção do plano; 

e. Principais infra-estruturas de saneamento e caracterização dos sistemas de 

drenagem associados; 

f. Principais infra-estruturas ligadas aos portos e transportes marítimo e fluvial, 

incluindo a logística associada e actividades de cariz acessório, complementar e 

subsidiário, à indústria, à agricultura, à pesca, ao turismo, ao desporto e ao recreio 

náutico existentes, em curso e programadas, no estuário e linhas de água 

afluentes, que possam ter influência no estado da área de intervenção do plano; 

g. Acessos e rede rodoviária e ferroviária, e redes de abastecimento de água e 

energia; 

h. Canais de acesso flúvio-marítimo, bacias de manobra e acostagem e 

fundeadouros, bem como a balizagem e sinalização para a navegação; 

i. Património arqueológico existente na área do Plano; 

5. Identificação e análise dos instrumentos de gestão territorial com eficácia na área de 

intervenção do POE e área adjacente, de modo a garantir a articulação e integração de 

disposições, atendendo ao carácter supletivo dos POE.  

6. Identificação e caracterização de pressões antrópicas, relevantes para a definição dos 

regimes de salvaguarda a estabelecer no POE e respectiva justificação, sintetizadas na forma 

de indicadores incluindo: 

a. Afluências de cargas poluentes transportadas pelo rio e pelas linhas de água 

afluentes à zona abrangida pelo plano; 

b. Fontes de poluição pontual, designadamente, provenientes águas residuais 

urbanas e cargas industriais; 

c. Fontes difusas; 

d. Intervenções estruturais na bacia hidrográfica (tais como obras hidráulicas com 

influência no regime de caudais líquido e sólido) ou na zona de intervenção (tais 

como dragagens e outras obras portuárias) que potencialmente condicionem os 

processos de controlo da qualidade ecológica ou o potencial ecológico das massas 

de água da zona de intervenção do POE; 
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e. Identificação dos riscos naturais, ambientais e tecnológicos, com impacte na 

qualidade ecológica ou o potencial ecológico das massas de água da zona de 

intervenção do plano. 

7. Riscos e Vulnerabilidades 

8. Análise da adequação do estado do sistema às exigências 

a. das características bio-geo-físicas, das exigências de conservação da natureza e 

da biodiversidade e de natureza legal do sistema estuário - orla estuarina, das 

utilizações actuais e pretendidas, bem como do seu impacto nas pressões sobre e 

no estado do sistema 

b. Identificação e análise das disfunções ambientais e problemas 

c. Identificação das relações causais Pressões/Estado 
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Anexo II 
Peças Gráficas do Plano 
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Peças Gráficas do Plano 
 
A elaboração das peças gráficas que constituem o conteúdo documental do plano (artigo 45º 

do RJIGT e Portaria nº 137/2005, de 2 de Fevereiro) é suportada na carta-base previamente 

preparada, com base no Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de Maio, que regula a 

cartografia a utilizar na elaboração dos instrumentos de gestão territorial. Este diploma, previsto 

no RJIGT desde 1999, estabelece um conjunto de regras cuja observação na elaboração dos 

POE é imperativa. Destacam-se os seguintes aspectos: 

• A determinação de que o plano deve ser elaborado sobre uma carta-base, preparada 

expressamente para o efeito a partir da cartografia de referência, topográfica, 

hidrográfica e temática, disponível; 

• A obrigatoriedade da utilização de cartografia de referência oficial ou homologada. 

Relembra-se que, nos termos do DL , as entidades públicas já estavam obrigadas à 

utilização de cartografia oficial, sempre que esta exista. O DR 10/2009 veio acrescentar 

a obrigação da utilização de cartografia de referência homologada, sempre que não 

exista cartografia oficial com as características requeridas; 

• A previsão de que, na preparação da carta-base, a entidade promotora do plano pode 

proceder à actualização e à completagem da cartografia de referência, sempre que 

essa informação, omissa ou desactualizada na cartografia de referência, se revele 

necessária à elaboração do plano. Nesse procedimento, deve a entidade promotora do 

plano observar e fazer observar os requisitos técnicos necessários para que a 

exactidão posicional dos dados inerente à cartografia de referência se mantenha; 

• A carta-base é obrigatoriamente elaborada em suporte digital e em formato vectorial, 

podendo todavia ser utilizada cartografia de imagem (ortofomapas e imagens de 

satélite ortorectificadas) como cartografia de referência. Esta cartografia de imagem 

será normalmente completada com informação vectorial relativa aos temas 

estruturantes da organização do território: limites administrativos, rede hidrográfica, 

rede viária e ferroviária;  

• Os limites administrativos utilizados na carta-base são obrigatoriamente os limites 

constantes da versão mais actual da CAOP (Carta Administrativa Oficial de Portugal), 

publicada anualmente pelo IGP; 

• A legenda da carta-base deve conter um conjunto de informação obrigatória, destinada 

a permitir a identificação inequívoca das fontes de dados geográficos de referência 

utilizados na sua elaboração, bem como a permitir conhecer a exactidão posicional 

inerente ao conteúdo dos documentos gráficos que constituem o plano. 
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Conceitos técnicos de utilização obrigatória 

No mesmo dia 29 de Maio de 2009 foi publicado o DR 9/2009, que veio regular os conceitos 

técnicos a utilizar na elaboração dos instrumentos de gestão territorial. Este diploma, 

igualmente previsto no RJIGT desde 1999, estabelece um corpo padronizado de conceitos 

operativos cuja observação nos instrumentos de gestão territorial é imperativa. No âmbito da 

terminologia e dos conceitos abrangidos pelo diploma, os planos não podem utilizar outros 

conceitos com o mesmo significado ou a mesma terminologia com significado diverso do 

estabelecido. 

 

O primeiro documento gráfico a elaborar deve ser a planta de condicionantes, que ilustra a 

incidência espacial das servidões e restrições e reservas territoriais na área de intervenção do 

POE. Com base nesta delimitação cartográfica deve ser, desde logo, equacionada a 

necessidade de regulação específica destes regimes no regulamento do plano. Essa regulação 

só faz sentido se, aos regimes gerais estabelecidos na lei para cada servidão, restrição ou 

reserva territorial, for julgado conveniente aditar regimes específicos para a área do POE em 

concreto (nomeadamente regras que permitam a melhor operacionalização dos regimes 

gerais). 

 

A produção dos “elementos gráficos de maior detalhe que ilustrem situações específicas … do 

plano”, a que se refere a alínea e) do nº 1º da Portaria nº 137/2005, será normalmente 

realizada após a elaboração da planta de condicionantes e tendo em consideração o respectivo 

conteúdo. Tratar-se-á nomeadamente de traduzir graficamente a incidência espacial das 

disposições normativas do regulamento, o que pressupõe que as condicionantes sejam tidas 

em simultânea consideração. 

 

A elaboração destas peças gráficas deve ser realizada de forma interactiva com a elaboração 

do regulamento, de modo a assegurar a plena consistência entre os documentos. A(s) planta(s) 

que traduz(em) a incidência espacial das disposições normativas do regulamento não devem 

conter áreas territoriais “em branco”, isto é, para as quais não esteja previsto no regulamento 

qualquer tipo de regime. Deve também ser verificada nesta fase a consistência interna dos 

dados gráficos, designadamente as poligonais e as tramas que delimitam e classificam áreas, 

estabelecendo correspondência com as categorias regulamentares. 

 

A produção da planta de enquadramento e da planta da situação existente (respectivamente 

previstas nas alíneas a) e d) do nº 1º da Portaria nº 137/2005) pode ocorrer em qualquer 

momento do procedimento de formalização do plano. Trata-se de meras peças descritivas, sem 

qualquer conteúdo normativo. A Portaria nº 137/2005 não explicita o conteúdo da planta da 

situação existente. É razoável concluir da designação adoptada pelo legislador que esse 

conteúdo corresponderá ao conteúdo da carta-base estabelecido pelo DR 10/2009. 
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O relatório do plano é uma peça fundamental, frequentemente menorizada ou desvalorizada. O 

relatório permite esclarecer os destinatários do plano sobre o racional que presidiu à 

elaboração das soluções, sobre as opções de ordenamento que estão subjacentes, sobre os 

aspectos críticos que forem identificados e sobre as prioridades que foram estabelecidas. É por 

isso um documento essencial para a boa compreensão do plano e, em particular, para a 

elucidação de dúvidas que possam futuramente ser suscitadas pela aplicação do regulamento.  
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   Anexo III 
Incertezas no âmbito das vulnerabilidades e riscos associados 

aos estuários 
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Incertezas no âmbito das vulnerabilidades e riscos associados aos estuários 
Associadas às vulnerabilidades e riscos explostos na Secção 3.2  estão associadas um 

conjunto de incertezas que no contexto dos estuários podem assumir particular relevância. 

Entre estes destacam-se as cheias, a artificialização das bacias hidrográficas, o estado da 

maré astronómica, da sobre elevação e da agitação, a fisiografia das restingas e estado 

fisiográfico das embocaduras, a subida generalizada do nível médio das águas do mar e 

aumento da influência oceânica, as consequências da artificialização das barras ou a 

capacidade de modelação da interacção entre o escoamento fluvial e as acções marítimas com 

leitos e restinga móveis. Estes aspectos são objecto de desenvolvimento no anexo III. 

 
As cheias constituem fenómenos naturais ou estão associadas a acontecimentos hidrológicos 

extremos. A gestão dos caudais na cascata de barragens portuguesas e espanholas pode 

influenciar positivamente ou negativamente as pequenas e médias cheias nos estuários. Há 

experiências positivas de minimização de cheias, até caudais de uma determinada ordem e 

grandeza, dependente do sistema fluvial em análise. Para caudais superiores é quase 

impossível controlar as cheias através de uma boa gestão das descargas nas barragens e 

armazenamentos nas albufeiras, porque os volumes das albufeiras podem ser insuficientes 

face aos caudais que seria necessário “encaixar” em poucas horas. Os erros operacionais 

(abertura inadequada de comportas, procedimentos não optimizados de descargas e 

armazenamentos) podem ter consequências negativas para pequenos e médios caudais. Para 

cheias excepcionais pouco é possível fazer em termos de controlo de caudais, muito 

especialmente quando os aproveitamentos são a fio de água. A rotura de uma barragem ou de 

barragens em cascata, pode ter consequências graves pela onda de cheia que origina. Já 

foram efectuadas algumas simulações sobre esta possibilidade. Num estuário, estas 

consequências poderão ser da mesma ordem de grandeza das de uma grande cheia. Há 

incerteza quanto à quantificação da probabilidade de ocorrência destas situações de rotura 

(teoricamente muito baixas) e das suas consequências. 

 
As bacias hidrográficas têm sofrido um processo de artificialização em termos de construção de 

cascatas de aproveitamentos hidráulicos (em Portugal e em Espanha), expansão urbana, 

práticas agrícolas, dragagens para o canal de navegação, extracção de areias para a 

construção civil, florestação, fogos, vias de comunicação. Por outro lado, nos estuários existem 

novas situações de património edificado susceptível de ser atingido por cheias. Outras 

edificações que no passado eram atingidas por cheias têm hoje novas funcionalidades (bares, 

restaurantes, serviços), surgindo reacções, reclamações e pedidos de indemnização em 

relação a ocorrências que historicamente tinham sido registadas nesses locais. O processo de 
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planeamento e de licenciamento deveria ter tido em consideração a localização em leitos de 

cheia. A artificialização das bacias hidrográficas poderá ter alguns reflexos em relação às 

cheias. Mas há novas situações de exposição a cheias por construção ou reabilitação de 

edifícios e infra-estruturas em leitos de cheia. Há alguma margem de incerteza na previsão da 

evolução das artificializações nas bacias e das suas consequências nas cheias, bem como em 

relação ao aumento do risco de exposição. 

 
Em situações de preia-mar de marés vivas e para um dado caudal de cheia, os níveis de água 

no estuário são mais elevados. Em situações de temporal no mar, para um dado caudal de 

cheia, os níveis de água no estuário são também mais elevados. Estes níveis dependem, para 

além do hidrograma de cheias, do rumo e das alturas de onda na proximidade da embocadura. 

Estes valores locais da agitação dependem, por sua vez, das características das ondas ao 

largo, do estado da maré astronómica e meteorológica, da configuração dos fundos (fixos e 

móveis), da restinga (móvel) e das margens, havendo uma interacção não linear entre 

fenómenos de agitação e fronteiras sólidas. Numa situação de ocorrência simultânea de preia-

mar de marés vivas e de temporal no mar, os efeitos sobrepõem-se com agravamento dos 

níveis de água no estuário em ocasião de cheias. A passagem de frentes depressionárias 

muito cavadas a que se associa a persistência de actuação de ventos fortes e de agitação 

marítima de níveis energéticos elevados, provenientes dos quadrantes Norte/Oeste/Sul, origina 

uma sobre elevação dos níveis médios da água do mar (marés meteorológicas). Esta sobre 

elevação pode atingir valores de 0.5 m e excepcionalmente até 1m na costa aberta e valores 

superiores em zonas mais confinadas (baías, estuários). As marés meteorológicas poderão ou 

não coincidir com marés astronómicas vivas. Se coincidirem, os seus efeitos sobrepõem-se. 

Existe uma margem de incerteza quanto à probabilidade conjunta de ocorrência simultânea de 

cheias em situação de maré viva (preia-mar) e de temporais no mar, quanto à interacção não 

linear entre fenómenos de agitação e as fronteiras sólidas fixas e móveis, quanto à interacção 

das acções do mar (marés, agitação, configuração dos fundos e margens) e o escoamento 

fluvial (em termos de níveis, velocidades e da extensão afectada ao longo do estuário). 

 
A fisiografia das restingas e dos bancos submersos exteriores têm sofrido evoluções muito 

acentuadas nos últimos de decénios, em termos do seu posicionamento geográfico, largura, 

cotas, configurações, com reflexos no perfil da embocadura do rio. As restingas são 

alimentadas por correntes locais de refracção/difracção, de sentido contrário às correntes 

dominantes de deriva litoral pelo que nos estuários da costa Oeste estão enraizadas a Sul e 

crescem para Norte. Estão em curso fenómenos globais, de médio e longo prazo e fenómenos 

de curto prazo associados a situações de estiagem ou a situações de cheias, de temporais no 

mar ou ainda de dragagens. Quanto mais larga e profunda for a embocadura, mais facilitado 

fica o escoamento do rio em situações de cheia. As próprias situações de cheia têm originado 

um alargamento natural de embocaduras não artificializadas, após algumas horas de 
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contracção do escoamento. Em algumas situações, as cheias provocaram roturas nas 

restingas. Em situações de estiagem ou de temporais no mar na ausência de cheias, as 

embocaduras podem “tender” a fechar. Têm sido realizadas dragagens nos canais de acesso 

no sentido de manter condições mínimas de navegação. A maior parte das restingas estão 

actualmente confinadas por quebramares (Lima, Cavado, Ave, Douro, Mondego). A restinga do 

Tejo praticamente desapareceu. A restinga do Sado é a mais extensa e tem-se manifestado 

até ao presente como sendo a mais estável. Existe uma margem razoável de incerteza quanto 

à evolução das restingas e dos bancos sedimentares submersos (forma, volume configuração, 

cotas), às condições em que ocorre a sua rotura, à evolução da geometria das embocaduras e 

bancos submersos e quanto às implicações desta dinâmica nos níveis de água no estuário e 

na hidrodinâmica e hidromorfologia de todo o estuário. 

 
A nível internacional existe uma aceitação de que está em curso uma subida generalizada do 

nível médio das águas do mar associada a factores naturais (escala geológica) e agravada por 

factores antrópicos (escala recente). A primeira incerteza relaciona-se com a dificuldade de 

previsão dessa subida para horizontes de projecto (50, 100,...anos). Para um horizonte de 100 

anos (2010-2100), previsões susceptíveis de discussão e crítica, apontam para uma subida, 

em Portugal, entre 0.20 m (2 mm / ano) e 1.00 m (situação pessimista). Para além do aumento 

dos níveis, esta subida terá implicações na fisiografia das restingas e das embocaduras (com 

tendência para uma maior instabilidade das restingas e para uma migração mais acelerada 

para o interior dos estuários,) e proporcionará maiores consequências, em ocasião de 

tempestades, por possibilitar uma maior aproximação das rebentações das ondas em relação à 

linha de costa e ao baixo estuário. O escoamento no mar das águas do rio em situações de 

cheia será mais dificultado originando um aumento do nível das águas no estuário bem como 

na hidrodinâmica e na hidromorfologia de todo o estuário. Em resultado muito previsivelmente 

haverá um agravamento das acções erosivas nas margens e praias estuarinas, um aumento da 

influência das marés e do balanço sedimentar. A manutenção ou o incremento das condições 

de navegabilidade poderá exigir um maior esforço de dragagens. Mas estes efeitos terão uma 

grande variabilidade de local para local e não são indissociáveis da variabilidade climática. À 

subida do nível médio do mar e ao aumento da influência oceânica nos estuários associam-se 

previsões da diminuição da produção e desaparecimento de espécies, aumento da produção e 

surgimento de novas espécies, alteração das actividades produtoras associadas aos recursos 

haliêuticos. À quantificação destas alterações e das suas consequências está associada uma 

margem de incerteza. 

 
A eventual alteração das condições climáticas poderá originar um agravamento das condições 

meteorológicas extremas. Previsões apontam para um possível aumento de chuvadas intensas 
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(com repercussões nos caudais do rio), assimetria sazonal da precipitação, aumento de 

temporais no mar (aumento da frequência de ocorrência de ondas maiores próximo da costa, 

alteração da frequência de rumos, aumento do número e persistência de temporais) bem como 

de potenciais alterações no regime de ventos (direcções e intensidades). O também previsível 

aumento das situações de seca e das temperaturas terá implicações a nível da qualidade das 

águas estuarinas e dos actuais ecossistemas. À quantificação destes agravamentos potenciais 

e das suas consequências está associada uma grande margem de incerteza. 

 
Diversas embocaduras encontram-se artificializadas através de quebramares, estruturas 

marginais de guiamento e canais de navegação dragados. As simulações efectuadas pelos 

projectistas para as soluções seleccionadas para a melhoria das condições nas barras têm 

limitações que resultam do estado actual de conhecimentos científicos de previsões a médio e 

longo termo. Há incertezas quanto aos pressupostos e aos resultados das simulações 

numéricas efectuadas e aos impactos na fisiografia, quando se consideram horizontes de 

médio e longo termo e os efeitos cumulativos. 

 
A modelação da interacção entre o escoamento fluvial e as acções marítimas com leitos e 

restinga móveis revela insuficiências a nível internacional, não superáveis nos próximos anos e 

que resultam da falta de dados de base (essenciais para a calibração), complexidade dos 

fenómenos hidrodinâmicos e da sua interacção, bem como da interacção com leitos e 

formações móveis (hidromorfologia). Em todo o caso há um razoável manancial de 

conhecimentos acumulados, informações e resultados de simulações que podem e devem ser 

aperfeiçoados de uma forma contínua. 

 

Os parágrafos anteriores fizeram uma breve abordagem a diversos temas hidrodinâmicos e 

hidromorfológicos críticos para o ordenamento e gestão de um estuário a que se associam 

incertezas e desafios: influência nas cheias da gestão de cascatas de barragens, erros 

operacionais, roturas, artificialização de bacias; influência do estado das marés e da agitação; 

fisiografia das restingas e evolução fisiográfica das embocaduras; subida generalizada do nível 

médio das águas do mar, aumento da influência oceânica e outras alterações climáticas; 

consequências da artificialização das barras. Outros temas relevantes são a eventual 

progressão da salinidade para montante, o transporte sólido em suspensão e por arrastamento 

e a interacção das plumas com o oceano.  
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   Anexo IV 
Apresentação sumária dos estuários 
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Estuário do Douro 
 

 
 

Caracterização Sumária 

O rio Douro, com um comprimento de 927 km (195 km em Portugal, 597 km em Espanha e 135 

km servem de fronteira), nasce nos Picos de Urbion,  (Soria, Espanha), a 2080 metros de 

altitude e desagua no oceano Atlântico, entre as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia. 

Destes O estuário é a parte terminal da maior bacia hidrográfica da Península Ibérica, que 

abrange uma extensão de 97 682 km2 dos quais 78 972 km2 em Espanha (81%) e 18 710 km2 

em Portugal (19%). A extensão estuarina é convencionalmente (PBH,1999) dividida em 3 

zonas: Estuário inferior, entre a barra e a ponte da Arrábida (0-2,5 km); Estuário médio, até ao 

Freixo (2,5-8,0 km); Estuário superior, até à barragem de Crestuma-Lever (8,0-21,6 km). 

Até à entrada em funcionamento, em, 1985, da Barragem de Crestuma, a influência das marés 

(verificada através de perfis de preia - mares e baixa- mares) fazia-se sentir até 

aproximadamente 37 km da embocadura (Projecto do Escalão de Crestuma CPE 1972). Este 

aproveitamento de fins múltiplos passou a constituir o novo limite montante do estuário pelo 

que a sua extensão ficou reduzida a 21.6 km. O estuário actual desenvolve-se entre a 
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Barragem de Crestuma-Lever (41º 04’ 20’’N, 08º 25’ 45’’W) e a restinga do Cabedelo (41º 08’ 

30’’N, 08º 40’W), numa extensão de 21.6 km (PBH,1999). A sua área assim delimitada é de 

cerca de 980 ha. 

Apresentam-se um conjunto de questões “chave” que devem ser aprofundadas no âmbito do 

Plano de Ordenamento do seu estuário: Clarificação institucional em relação à gestão do 

estuário do rio Douro; Aprofundamento do conhecimento sobre hidrodinâmica, hidromorfologia 

cheias, inundações e transporte sedimentar; Intrusão salina; Qualidade da água e sedimentos; 

Estudo da interacção da pluma do Douro com o Oceano; Infra-estruturas portuárias e 

navegabilidade; Impactes da recente artificialização da embocadura; Eficácia dos sistemas de 

drenagem e tratamento de águas residuais; Resíduos sólidos; Habitats estuarinos; Migração de 

espécies piscícolas; Comunidades piscatórias; Turismo e requalificação do património edificado 

ribeirinho. 

 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
O Estuário do Douro é ladeado pelas cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia. Com uma 

extensão de cerca de 20 ha engloba a Baia de São Paio que constitui a frente do estuário e a 

zona arenosa do Cabedelo, correspondente à parte final do estuário e à zona que resta do 

sapal e à área de areias que cobrem e descobrem com as marés, sendo um local que 

apresenta condições favoráveis para o abrigo e nidificação de muitas aves, sendo algumas 

espécies de conservação prioritária, nos termos da Directiva comunitária Aves (79/409/CEE). 

No Inverno ocorrem a este estuário centenas de limícolas e outras espécies de aves, que 

durante as migrações procuram as areias do estuário como abrigo e zona de alimentação e 

também como local de nidificação. 

 

Também do ponto de vista de flora se podem encontrar algumas plantas protegidas, como a 

Jasione maritime, a sabularia, a Centaurea ´sphaerocephala L.subsp. polyacantha (Willd.) 

Dostál e outras. Constitui, assim, igualmente uma área de habitat natural de conservação 

prioritária, ao abrigo da Directiva comunitária Habitats (92/43/CEE). Nesta zona, reproduzem-se 

muitas espécies de peixes e outros seres vivos aquáticos Muitos peixes desovam nos estuários 

e se aí desenvolvem até ir para o rio ou mar. Neste local verificam-se espécies migratórias 

como o sável e a lampreia, cuja actividades piscatória contribui para o desenvolvimento local, 

tornando, também por isso, muito importante a preservação deste ecossistema estuarino. 

O Cabedelo constituí, por outro lado, um  importante elemento natural de defesa do estuário  

contra o avanço do mar, particularmente em  situações de temporal, pelo que importa reforçar  

e estabilizar o seu cordão dunar. A partir da segunda metade do século. XX, tem-se assistido a 

um recuo do Cabedelo para o interior do estuário devido à diminuição da frequência e 

intensidade das cheias do rio, diminuição do transporte de sedimentos, extracção de areia no 

estuário e ainda, à destruição total da flora que fixava as dunas do Cabedelo. Estes factores, 
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aliados á necessidade de conter e ordenar actividades humanas que colocam em risco a perda 

destes habitats, levaram à criação da Reserva Natural Local do Estuário do Douro, no 

enquadramento do RJCNB, através do Regulamento nº 82/2009, publicado no DR 2ª série, de 

12 de Fevereiro. 

 
Actividade Portuária e Navegação 

Sem prejuízo da jurisdição e competências de outras entidades, o estuário do rio Douro 

encontra-se integralmente coberto pelas áreas de jurisdição da APDL, SA e do IPTM, IP, a 

primeira desde a Foz até 200 m a montante da ponte de D. Luís I e a segunda representando o 

resto estuário para montante desta última linha, em conformidade com o Decreto-lei nº 335/98, 

de 3 de Novembro, que transformou em Sociedade Anónima a Administração dos Portos do 

Douro e Leixões, S.A. (APDL, SA) e com o Decreto-lei nº 146/2007, de 27 de Abril, que aprova 

a nova Lei Orgânica do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP (IPTM, IP). 

O movimento de mercadorias nos portos do Douro está concentrado nos portos de Sardoura e 

da Várzea do Douro (sob jurisdição do IPTM, IP) e representou 117,2 milhares de toneladas 

em 2008. Destaca-se, contudo, uma actividade expressiva de turismo náutico, abrangendo a 

navegação marítimo-turística e de recreio náutico, atingindo cerca de 170 milhares de turistas 

em 2008. 

Encontra-se actualmente em desenvolvimento Estudo de Desenvolvimento da Navegabilidade 

no Rio Douro, visando actualizar a estratégia de desenvolvimento da Via Navegável do Douro, 

definindo soluções para melhorar a sua utilização e exploração, criando condições para 

incrementar o seu aproveitamento socioeconómico, assegurando as suas funções 

características de transporte de pessoas e mercadorias e de produção de energia eléctrica, e 

contribuindo também para que desempenhe reforçadamente o papel de centro nevrálgico de 

uma região com elevado potencial turístico e natural, enquanto pólo de atracção a nível 

regional, nacional e internacional. 
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Estuário do Vouga (Ria de Aveiro) 
 

 
 
Caracterização Sumária 
O estuário do rio Vouga desenvolve-se numa vasta área lagunar (Ria de Aveiro) de baixa 

profundidade e extensas zonas entre marés. Estende-se por 45 km ao longo da costa 

Ocidental de Portugal desde Ovar até Mira, numa largura máxima de 11 km, no sentido Este -

Oeste (latitude média 38º 5 N). A área total da Ria que está coberta durante a preia-mar varia 

entre 83 km2 em maré viva e 66 km2 maré morta (Dias et al, 1999). A profundidade média é de 

cerca de um metro e a profundidade máxima, é mantida artificialmente nos canais de 

navegação entre os 4 e os 7 metros.  

A Ria é uma laguna de formação recente que se estende por três canais principais, ramificados 

em esteiros, que circundam um sem número de ilhas e ilhotes, que pode ser dividida em três 

zonas principais: A zona Sul inclui os Canais de Ílhavo e Mira, respectivamente com 7 e 14 km 

de comprimento e 200 e 300 metros de largura máxima. O Canal de S. Jacinto - Ovar na zona 

norte tem 25 km de comprimento. No seu extremo norte este canal é muito pouco profundo 

dando origem a uma rede complexa de pequenos canais e bacias. A terceira zona, com uma 

geografia muito complexa, termina em frente à foz do rio Antuã e é designada por Ria Murtosa. 

Nela desaguam o rio Vouga, o Antuã e o Boco, sendo a ligação ao mar estabelecida através de 

um canal que corta o cordão litoral entre a Barra e São Jacinto. 
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A configuração actual da Ria de Aveiro deve-se, em grande parte, à acção do homem que, ao 

longo do tempo, foi criando salinas, drenando áreas de sapal, abrindo esteiros e efectuando 

dragagens dos canais para facilitar a navegação. A constante ligação ao oceano Atlântico 

provoca uma forte influência marinha na zona lagunar, o que justifica que a salinidade da água 

neste local seja semelhante à da água do mar. O caudal médio de água doce que aflui à Ria é 

cerca de 40 m3/s. Os rios Vouga e Antuã constituem as principais fontes de água doce, com 

caudais médios anuais de 24 m3/s e 2.4 m3/s, respectivamente (GRIA, 1990;Hall, et al., 1985). 

A circulação no interior da lagoa é dominada pela maré, cuja amplitude varia entre 3.3 m em 

maré viva e 1.0 em maré morta. O prisma de maré para uma amplitude de 2.8 m é 70×106 m3 

com um caudal médio na barra de 4700 m3/s. A partir das variações de nível medidas por 

marégrafos, Vicente (1985), estimou que 20% do prisma de maré é desviado para a Zona Sul 

(Canais de Mira e Ílhavo) e o resto do volume distribui-se em partes iguais entre a Zona Norte 

(canal S. Jacinto – Ovar) e a Ria Murtosa, na zona central. Cerca de 2/3 do volume que vai 

para esta zona escoa-se pelo canal de Espinheiro. 

 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
O Rio Vouga é o principal curso de água que alimenta a Ria de Aveiro e a Pateira de 

Fermentelos. A parte inicial do rio corresponde ao Sítio da RN 2000 com o código 

PTCON0026, e criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de Agosto. A 

jusante dá-se a abertura para a planície aluvial, com uma redução do grau de conservação da 

vegetação marginal, devido sobretudo à pressão decorrente das actividades agrícolas, nos 

campos contíguos. 

Os principais factores de ameaça identificados no PSRN2000, são a regularização do curso de 

água por construções hidráulicas; a florestação intensiva a montante do estuário, no local do 

Sítio; a pressão agrícola e industrial; captações de água; a presença de infestantes; a 

extracção de areias. O Estuário do Rio Vouga encontra-se com a Ria de Aveiro, classificada 

como ZPE, ao abrigo da Directiva Aves. Esta ZPE tem uma área terrestre de 51 407 ha, em 

que a área terrestre representa 30 670 ha e a área marinha 20 737 ha, que inclui 57% do Baixo 

Vouga e 1% do Baixo Mondego e 42% de área marinha não abrangida por NUT. A ZPE da Ria 

de Aveiro foi classificada em 1988, tendo sido redefinida pelo Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 

de Setembro. Sendo uma das ZPE mais importantes do nosso Pais, enquanto zona húmida, 

não se encontra no entanto classificada como Zona Húmida de Importância Internacional, e 

como tal não está abrangida pela Convenção de Ramsar. Com o POE, instituindo medidas de 

ordenamento e gestão activa adequadas, poderia equacionar-se a sua integração na Lista 

Internacional sob a égide daquela importante Convenção. 
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O valor da ria de Aveiro e do estuário do Vouga, enquanto ZPE e zona húmida reflecte-se nos 

habitats constituídos por extensas zonas de sapais, áreas de caniço e importantes áreas de 

Bocage, associadas a áreas agrícolas, onde se inclui a área abrangida pelo Aproveitamento 

Agrícola do Vouga e sua influência na gestão deste vasto ecossistema. Esta vasta área é 

fundamental como local de alimentação e reprodução para diversas espécies de aves, 

contando-se para cima de 20.000 aves aquáticas, num total de 173 espécies, com especial 

destaque para as aves limícolas. A Ria de Aveiro, que inclui o estuário do Vouga, é alvo de um 

conjunto de factores que ameaçam a Dinâmica e equilíbrio do ecossistema, destacando-se os 

factores que provocam uma redução ou alteração significativa dos habitats húmidos, tais como 

a drenagem e a conversão de zonas agrícolas para utilizações urbanas, ou a reconversão de 

salinas em aquaculturas  

 
Actividade Portuária e Navegação 
As infra-estruturas portuárias de Aveiro encontram-se situadas na ria de Aveiro, 

fundamentalmente nos concelhos de Ílhavo e Aveiro, em zona sem pressão urbana, onde a 

exploração pode ser feita de forma contínua, dispondo de áreas de expansão e infra-estruturas 

modernas. Para a movimentação de mercadorias, nomeadamente carga geral (incluindo 

contentores), granéis sólidos e granéis líquidos, o porto dispõe de amplos terraplenos, cais 

acostáveis e pontes-cais, incluindo ainda infra-estruturas para a pesca e apoio à náutica de 

recreio. O movimento de mercadorias em 2008 foi de cerca de 3,3 milhões de toneladas. A 

área de jurisdição portuária encontra-se definida no Decreto-lei nº 40/2002, de 28 de Fevereiro, 

que procedeu à redefiniu da área inicial estabelecida no Decreto-Lei nº 339/98, de 3 de 

Novembro, que transformou a Junta Autónoma do Porto de Aveiro em Sociedade Anónima, 

passando a designar-se por Administração do Porto de Aveiro, S.A. (APA, SA). O porto de 

Aveiro dispõe de um plano estratégico que deverá ser atendido na preparação do POE do Rio 

Vouga (Ria de Aveiro). 
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Estuário do Mondego 

 
 

Caracterização Sumária 
O estuário do rio Mondego estende-se por uma área de 1.518 ha no concelho da Figueira da 

Foz (40º08’ N, 8º50’ W). O estuário do Mondego tem uma profundidade média de cerca de 2 

metros e uma profundidade típica de cerca de 4, nas zonas subtidais. A deposição de 

sedimentos na zona de jusante levou à formação de uma ilha de aluvião - Ilha da Morraceira - 

que individualiza dois braços – braço Norte e braço Sul – cerca de 7 km de comprimento. O 

braço Norte com profundidades máximas de 10 m é o mais profundo e mais dinâmico. O Canal 

Sul está particularmente assoreado nas zonas de montante. Como consequência das 

diferenças morfológicas, propagação muito diferente nos dois canais, podendo o nível atingir os 

5 metros em preia-mar no canal norte, enquanto que no canal sul não ultrapassa os 4 

(Marques, 1990). Os dois braços (norte e sul) juntam-se novamente a cerca de 1 km da 

embocadura, em frente da cidade da Figueira da Foz. O sítio compreende a Ilha da Morraceira, 

a zona entre o braço sul e o Rio Pranto (afluente que desemboca no braço Sul) e a zona a sul 

do braço Sul do Rio Mondego. O braço Sul possui zonas intermareais, sapais e caniçais e 

juncais. A Ilha da Murraceira e a zona a sul do Braço Sul compreende sapais, salinas e 

aquaculturas. A zona entre o braço Sul e o Rio Pranto engloba sapais, caniçais e arrozais. 
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O nível da maré na embocadura tem uma variação idêntica à de outros estuários Portugueses, 

variando entre 0.35 e 3.3 metros, com uma semi-amplitude média da ordem de 1 metro. O 

caudal médio do rio é 79 m3/s. Em anos húmidos o caudal médio pode ultrapassar os 140 m3/s 

e em anos secos pode ser inferior a 27 m3/s. Os tempos de residência foram estimados em 2 

dias no braço Norte e são um pouco superiores no braço Sul. Do ponto de vista económico o 

Estuário do Mondego é uma importante área de desenvolvimento da agricultura, aquacultura e 

piscicultura. 

 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade 
Embora não possua nenhum estatuto de protecção, o Estuário do Mondego está identificado 

pela SPEA como uma Área Importante para as Aves, devido à importância que tem para as 

aves aquáticas migradoras que aí passam o Inverno, com destaque para o Alfaiate 

(Recurvirostra avosetta) e como local de nidificação do Pernilongo (Himantopus himantopus), 

uma espécie que tem aí uma colónia reprodutora. Muitos registos de Águia-pesqueira 

confirmam a importância desta zona como local de invernada e passagem migratória para esta 

espécie. A Garça-vermelha também ocorre frequentemente nos arrozais durante a época de 

nidificação. 

 
O Estuário do Mondego, situado na Figueira da Foz, é uma das áreas Importantes para as 

aves em Portugal. Integra a Lista Internacional de Zonas Húmidas da Convenção de 

Ramsar..Esta Convenção congrega actualmente mais de 150 países em prol da conservação e 

da utilização racional. Existem cerca 1600 sítios Ramsar que ocupam cerca de 140 milhões de 

hectares, dos quais 12 designados por Portugal.  Este Sítio tem uma área de 1518 ha. 

 

Actividade Portuária e Navegação 
As infra-estruturas portuárias da Figueira da Foz encontram-se situadas no estuário do rio 

Mondego, constituído pelos seus dois braços salgados. Dispõe de infra-estruturas para 

movimentação de mercadorias na margem direita (cais comercial e terminal de granéis sólidos) 

e de infra-estruturas para a pesca e de apoio à actividade de recreio náutico na margem 

esquerda. Apresentou um movimento de mercadorias em 2008 de cerca de 1,1 milhões de 

toneladas. A área de jurisdição portuária encontra-se definida no Decreto-Lei nº 210/2008, de 3 

de Novembro, que cria Sociedade Anónima designada por Administração do Porto da Figueira 

da Foz, S.A. (APFF, SA). Encontra-se a iniciar a preparação do plano estratégico do porto da 

Figueira da Foz que deverá ser atendido na preparação do POE do Rio Mondego. 
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Estuário do Tejo  

 

 
 

Caracterização sumária 

O Estuário do Tejo é o maior estuário Português e um dos mais importantes da Europa 

ocidental. Desenvolve-se por mais de 80 km, desde a barra, sendo o seu limite jusante 

tradicionalmente referido como a secção entre as Torres de S. Julião e do Forte de São 

Lourenço, no Bugio, até Muge limite da influência da maré dinâmica. O estuário do Tejo é um 

sistema aquático costeiro de grande diversidade, em si próprio, e no seu enquadramento 

terrestre. A zona de montante do estuário é bordejada por campos agrícolas com grandes 

extensões de arrozais, em particular no vale do Sorraia, um dos principais afluentes do rio Tejo 

na zona do estuário. A zona intermédia tem, nas suas margens, as principais unidades 

industriais, sendo no entanto de referir que antigos complexos de industria química e 

petroquímica representavam provavelmente uma das maiores agressões ao estuário, foram em 

grande parte desactivados ou reconvertidos (Quimiparque no Barreiro) ou, no caso da margem 

direita, enquadrados na zona de intervenção da Parque Expo. A zona urbana da grande Lisboa 

bordeja o estuário, sendo para jusante da secção Sacavém-Montijo que são lançados os 
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caudais mais significativos das águas comunitárias da grande Lisboa, com uma população da 

ordem dos 2.000.000 de habitantes (Silva, 2004). 

 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

Este estuário desempenha um papel fundamental do ponto de vista da conservação da 

natureza e da biodiversidade, como elemento polarizador da área metropolitana de Lisboa e 

das suas «frentes de água», como espaço onde se desenvolvem actividades de recreio e lazer 

quer no plano de água quer na orla estuarina, como espaço de implantação de uma importante 

área portuária no contexto europeu de orientação atlântica (cuja centralidade geoestratégica 

lhe confere um estatuto de relevo nas cadeias logísticas do comércio internacional e nos 

principais circuitos de cruzeiros), como espaço de transporte fluvial (entre margens e para a 

indústria até Vila Franca de Xira) e ainda como sede de importantes actividades de cariz 

tradicional designadamente a pesca, a apanha, a aquicultura, a agricultura e a extracção de 

sal. A área de intervenção do Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo inclui uma área 

significativa da Reserva Natural do Estuário do Tejo (cerca de 87 % desta área protegida) 

correspondendo a cerca de 25 % do total da área a sujeitar a este novo plano de ordenamento. 

 

O Estuário do Tejo, pela sua importância para a conservação da natureza detém 4 

classificações e estatutos de protecção fundamentais, de nível internacional, comunitário e 

nacional. Integra a Convenção de Ramsar. A importância do Estuário do Tejo  como zona 

húmida, assenta fundamentalmente na sua localização geográfica estratégica e nas condições 

ecológicas que permitem albergar anualmente mais de 100.000 aves aquáticas invernantes. O 

valor dos estuários, enquanto zonas húmidas, é reconhecido pela Convenção de Ramsar, 

como um dos ecossistemas mais importantes, pelas suas funções, quer para o homem quer 

para a biodiversidade. A riqueza biológica, a elevada produtividade que representa, o facto de 

ser um santuário, um local de alimento, de reprodução e “nursery”, para muitas espécies 

protegidas e outras de valor económico, fizeram com o estuário do Tejo, integrasse a Lista de 

Sítios da Convenção de Ramsar  em 24 de Novembro de 1980. O estuário do Tejo integra duas 

zonas de importância comunitária abrangidas pela Rede Natura 2000, decorrentes das 

Directivas Aves e Habitats: a Zona de Protecção Especial para Aves Selvagens do Estuário do 

Tejo, com uma área de 44 770 ha; e o Sítio de Importância Comunitária Estuário do Tejo, que 

incide numa área de 44 609 ha.  O estuário inclui a Reserva Natural do Estuário Tejo (RNET) - 

área protegida de âmbito nacional criada com o objectivo de assegurar uma gestão do 

ecossistema estuarino, que garantisse a manutenção do seu potencial biológico, realçando a 

importância fundamental do estuário para o repovoamento piscícola da nossa costa marítima e 

salientou o seu valor como habitat de aves migradoras. Com 14.192 ha, a Reserva Natural 

abrange uma extensa superfície de águas estuarinas, campos de vasas recortados por 

esteiros, mouchões, sapais, salinas e terrenos aluvionares agrícolas (lezírias). Integra parte 
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dos concelhos de Alcochete, Benavente e Vila Franca de Xira. Esta Reserva Natural possui o 

seu Plano de Ordenamento (PORNET), também um IGT de natureza supletiva. O PORNET 

estabelece os regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e fixa os usos e o regime 

de gestão a observar na sua área de intervenção, com vista a garantir a conservação da 

natureza e da biodiversidade e a manutenção e valorização das características das paisagens 

naturais e seminaturais, privilegiando a manutenção da vocação natural da Reserva Natural do 

Estuário do Tejo enquanto habitat de aves migratórias.  

 

Actividade Portuária e Navegação 
As infra-estruturas do porto de Lisboa distribuem-se pelas duas margens do estuário do rio 

Tejo, detendo excelentes condições naturais de acessibilidade marítima e de abrigo, 

conferindo-lhe um elevado valor estratégico no sistema portuário nacional Dispõe de diversos 

cais e terminais portuários para a movimentação de carga geral fraccionada, contentores, 

carga RO-RO, granéis sólidos e granéis líquidos, com fundos até -17 m (ZH) para granéis e -14 

m (ZH) para contentores. O porto inclui igualmente três terminais de passageiros para cruzeiros 

turísticos e quatro docas de recreio, para além de diversas infra-estruturas de apoio à pesca, 

náutica de recreio e estaleiros de reparação naval. O movimento de mercadorias em 2008 foi 

de cerca de 13 milhões de toneladas, incluindo a movimentação de 556,1 milhares de TEU’s 

(unidades equivalentes de contentores de 20 pés). Por sua vez, o movimento de passageiros 

de cruzeiros oceânicos atingiu 407,9 milhares de pessoas. A área de jurisdição portuária 

encontra-se definida no Decreto-Lei nº 336/98, de 3 de Novembro, que transformou em 

Sociedade Anónima a Administração do Porto de Lisboa, S.A. (APL, SA). Nos termos do 

Decreto-Lei nº 75/2009, de 31 de Março e da Resolução do Conselho de Ministros nº 87/2009, 

foram desafectadas algumas parcelas pontuais do domínio público marítimo e transferidas para 

o domínio público do município de Lisboa. O porto de Lisboa dispõe de um plano estratégico 

que deverá ser atendido na preparação do POE do Rio Tejo. 



 118 



 

 

 
 

119

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 
Legislação de referência  
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Recursos Hídricos 

Institucional 

Portaria nº 394/2008, de 5 de Junho: Aprova os estatutos das Administrações das Regiões 
Hidrográfica, I.P. 

Decreto-Lei nº 347/2007 de 19 de Outubro: Procede à delimitação das Regiões Hidrográficas. 

Decreto-Lei nº 208/2007 de 29 de Maio: Aprova a orgânica das Administrações das Regiões 
Hidrográficas, I.P. 

 

Ordenamento 

Despacho n. 22550/2009, de 13 de Outubro: Determina a elaboração do Plano de 
Ordenamento do Estuário do Vouga. 

Despacho n.º 21761/2009, de 29 de Setembro: Determina a elaboração do Plano de 
Ordenamento do Estuário do Douro. 

Despacho n. 21020/2009, de 29 de Setembro: Determina a elaboração do Plano de 
Ordenamento do Estuário do Tejo. 

Decreto-Lei nº 129/2008, de 21 de Julho: Estabelece o regime dos Planos de Ordenamento 
dos Estuários (POE). 

 

Planeamento e gestão 

Portaria n.º 703/2009, de 6 de Julho: Aprova o Regulamento de Organização e 
Funcionamento do Registo das Associações de Utilizadores do Domínio Público Hídrico 

Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho: Estabelece o regime económico e financeiro dos 
recursos hídricos previsto pela Lei da Água. 

Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro: Fixa as regras do regime da utilização dos 
recursos hídricos. 

Decreto-Lei nº 348/2007 de 19 de Outubro: Estabelece o regime das Associações de 
Utilizadores do Domínio Público Hídrico. 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio: Estabelece o regime da utilização dos recursos 
hídricos. 

Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março: Completa a transposição para a ordem jurídica 
nacional da Directiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Outubro, detalhando as especificações técnicas da mesma. 

Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro: Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica 
nacional a Directiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, 
estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas. 

Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro: Estabelece a titularidade dos recursos hídricos. 

Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de Abril: Aprova o Plano Nacional da Água. 

Directiva n.º 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro: 
Estabelece o quadro comunitário para a protecção das águas interiores de superfície e 
subterrâneas, das águas de transição e das águas costeiras (Directiva Quadro Água). 
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Qualidade 

Decreto-Lei 198/2008, de 8 de Outubro: Altera o Decreto-Lei n.º 152/1997, relativo ao 
tratamento de águas residuais urbanas. 

Despacho n.º 2339/2007, de 14 de Fevereiro: Aprova o Plano Estratégico de Abastecimento 
de Água e Saneamento de Águas Residuais para o período 2007-2013 (PEAASAR II) 

Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de Outubro: Altera o Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de 
Novembro, fixando os objectivos de qualidade para determinadas substância perigosas 
incluídas nas famílias ou grupos de substâncias perigosas incluídas da lista II do anexo XIX ao 
Decreto-Lei n.º 236/98, 1 de Agosto. 

Decreto-Lei n.º 172/2001, de 26 de Maio: Altera o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Julho; 
altera a identificação das zonas sensíveis e respectivo mapa. 

Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de 
Outubro: Fixa os objectivos de qualidade para determinadas substância perigosas incluídas 
nas famílias ou grupos de substâncias perigosas incluídas da lista II do anexo XIX ao Decreto-
Lei n.º 236/98, 1 de Agosto. 

Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de Novembro: Altera o Decreto-Lei n.º 152/97, 19 de Junho, 
transpondo para a o direito interno a Directiva n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, 
relativo ao tratamento de águas residuais urbanas e a Directiva n.º 98/15/CE, da Comissão, de 
21 de Fevereiro. 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto: Estabelece as normas, critérios e objectivos de 
qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em 
função dos seus principais usos. Revoga o Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de Março. 

Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/1999, de 11 de 
Março: Estabelece o regime de protecção das águas contra a poluição causada por nitratos de 
origem agrícola, transpondo para o direito interno a Directiva n.º 91/676/CEE, do Conselho, de 
12 de Dezembro. 

Decreto-Lei n.º 152/97, 19 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 348/1998, de 9 de 
Novembro: Transpõe para o direito interno a Directiva n.º 91/271/CEE, do Concelho, de 21 de 
Maio, relativo ao tratamento de águas residuais urbanas e a Directiva n.º 98/15/CE, da 
Comissão de 21 de Fevereiro. 

 

Zonas Costeiras 

Resolução do Conselho de Ministros nº 82/2009: Aprova a Estratégia Nacional da Gestão 
Integrada das Zonas Costeiras (ENGIZC). 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2006, de 12 de Dezembro: Aprova a 
Estratégia Nacional para o Mar (ENM). 

Lei 49/2006, de 29 de Agosto: Estabelece medidas de protecção da orla costeira 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2003, de 18 de Fevereiro: Aprova o Programa 
FINISTERRA. 

Recomendação 160/2005 do Conselho da Europa consubstancia a anterior, convidando os 
Estados Membros a estabelecer os fundamentos de tal estratégia, a qual deverá garantir a 
protecção e requalificação do litoral, o seu desenvolvimento económico e social, bem como a 
coordenação de políticas com incidência na orla costeira. 
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Recomendação 2002/539/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à Estratégia 
para a Protecção e Conservação do Ambiente Marinho. Revê as políticas actuais e a legislação 
sobre a protecção e conservação do ambiente marinho. Enuncia objectivos e propõe acções 
para alcançar esses objectivos, destacando-se as temáticas da perda de biodiversidade e 
destruição de habitats, substâncias perigosas, eutroficação, poluição e lixos, transportes 
marítimos, saúde, alterações climáticas, cooperação, conhecimento. 

Recomendação 2002/413/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 2002, 
relativa à Execução da Gestão Integrada da Zona Costeira na Europa. Indica os princípios 
gerais e as opções para uma Estratégia de Gestão Integrada de Zonas Costeiras na Europa. 

Resolução do Conselho de Ministros nº 86/98, de 10 de Julho: Aprova a Estratégia para a 
Orla Costeira (Programa Litoral - 1998).  

Decreto-Lei nº 302/90, de 26 de Setembro: Estabelece princípios a que devia obedecer a 
ocupação, uso e transformação da faixa costeira (faixa com 2 km de largura). Esses princípios 
deveriam ter sido contemplados nos instrumentos de planeamento (Planos Directores 
Municipais, Planos de Ordenamento e Expansão dos Portos, Planos de Ordenamento das 
Áreas Protegidas Classificadas e nos próprios POOC’s) o que frequentemente não sucedeu. 

 

Ordenamento do Território 

Instrumentos de Gestão Territorial 

Directiva 2007/2/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Março de 2007, 
publicada no Jornal Oficial das Comunidades, em 25 de Abril de 2007, que estabelece a 
criação da Infra-estrutura Europeia de Informação Geográfica. (Direciva Inspire) 

Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, alterada pela Lei n.º 54/2007, de 31 de Agosto: Estabelece as 
bases da política de ordenamento do território e de urbanismo 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
nº53/2000 de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei nº 310/2003 de 10 de Dezembro, pela Lei nº 58/2005 
de 29 de Dezembro, pela Lei nº56/2007 de 31 de Agosto, pelo Decreto-Lei nº 316/2007 de 19 
de Setembro, pelo Decreto-Lei nº 46/2009 de 20 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, 
de 7 de Agosto:: Estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2009 de 6 de Agosto: Aprova o Plano 
Regional de Ordenamento do Território para a Região do Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT). 

Declaração de Rectificação n.º 54/2009, de 28 de Julho: Rectifica o Decreto Regulamentar 
n.º 10/2009, de 29 de Maio, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional, que fixa a cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão 
territorial, bem como na representação de quaisquer condicionantes, publicado no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 104, de 29 de Maio de 2009. 

Decreto-Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio: Estabelece os critérios uniformes de 
classificação e reclassificação do solo, de definição de utilização dominante, bem como das 
categorias relativas ao solo rural e urbano, aplicáveis a todo o território nacional 

Decreto-Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de Maio: Fixa a cartografia a utilizar nos 
instrumentos de gestão territorial, bem como na representação de quaisquer condicionantes. 

Decreto-Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio: Estabelece os conceitos técnicos nos 
domínios do ordenamento do território e do urbanismo a utilizar nos instrumentos de gestão 
territorial. 

Decreto-Lei nº 107/2009 de 15 de Maio: Estabelece o regime de protecção das albufeiras de 
águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas 
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Portaria nº 1474/2007 de 16 de Novembro: Regula a constituição, a composição e o 
funcionamento da comissão de acompanhamento da elaboração e revisão do plano director 
municipal. 

Lei n.º 58/2007, de 04 de Setembro: Aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento 
do Território (PNPOT). 

Portaria nº 138/2005 de 2 de Fevereiro – fixa os demais elementos que devem acompanhar 
os planos municipais de ordenamento do território. 

Portaria n.º 137/2005, de 2 de Fevereiro: Fixa os demais elementos que devem acompanhar 
os planos especiais de ordenamento do território. 

Resolução do Conselho de Ministros nº68/2002 de 8 de Abril: Aprova o PROT da Área 
Metropolitana de Lisboa. 

Decreto Regulamentar n.º 3/2002, de 04 de Fevereiro: Classifica um conjunto de albufeiras 
de águas públicas em albufeiras protegidas ou de utilização livre que deverão ser objecto de 
planos de ordenamento, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 10 de Janeiro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 37/91, de 23 de Janeiro. 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro: Estabelece o regime jurídico dos instrumentos de 
gestão territorial. 

Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, alterada pela Lei n.º 54/2007, de 31 de Agosto: Estabelece as 
bases da política de ordenamento do território e de urbanismo 

Decreto-Lei nº 151/95, de 24 de Junho: Regula a elaboração dos Planos Especiais de 
Ordenamento do Território.  

Decreto-Lei n.º 309/93, de 02 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/94, de 20 de 
Agosto: Regulamenta a elaboração e a aprovação dos planos de ordenamento da orla costeira 
(POOC). 

Decreto Regulamentar n.º 37/91, de 23 de Julho: Altera o Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 
20 de Janeiro; classifica, para efeitos da aplicação do Decreto-Lei n.º 502/71, de 18 de 
Novembro, as albufeiras de águas públicas de serviço público. 

Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de Janeiro: Classifica, para efeitos da aplicação do 
Decreto-Lei n.º 502/71, de 18 de Novembro, as albufeiras de águas públicas de serviço público. 

Decreto-Lei nº 794/76 de 5 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 313/80 de 19 de 
Agosto ( Lei dos Solos) define normas sobre política de solos 

Decreto-Lei n.º 502/71, de 18 de Novembro: Disposições relativas à classificação, protecção 
e exploração das albufeiras de águas públicas. 

Lei nº 91/95 de 2 de Setembro, alterada pela Lei nº 165/99 de 14 de Setembro, pela Lei nº 
64/2003 de 23 de Agosto e pela Lei 10/2008 de 20 de Fevereiro – estabelece o regime jurídico 
das áreas urbanas de génese ilegal (AUGI) 

Decreto-Lei nº 307/2009 de 23 de Outubro – estabelece o regime jurídico da reabilitação 
urbana. 

Decreto-Lei nº 309/2009 de 23 de Outubro – estabelece o regime jurídico das zonas de 
protecção dos bens imóveis classificados e em vias de classificação e do plano de pormenor 
de salvaguarda. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2003 de 25 de Junho: Aprova o plano de 
ordenamento da orla costeira Sintra- Sado. 

Resolução do Conselho de Ministros nº 142/2000 de 20 de Outubro: Aprova o plano de 
ordenamento da orla costeira Ovar – Marinha Grande. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/1999 de 7 de Abril: Aprova o plano de 
ordenamento da orla costeira Caminha – Espinho. 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º º 123/1998 de 19 de Outubro, Declaração de 
Rectificação 22-H/98, de 30 de Novembro: Aprova o plano de ordenamento da orla costeira 
Cidadela-S. Julião da Barra. 

 

Avaliação Ambiental 

Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho: Estabelece o regime a que fica sujeita a avaliação 
dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, transpondo para a ordem 
jurídica interna a Directiva n.º 2001/41/CE (Directiva de Avaliação Ambiental Estratégica). 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro: altera e republica o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 
03 de Maio, que aprova o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental. 

 

Restrições de Utilidade Pública 

Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de Março: Aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola 
Nacional e revoga o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho. 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 
63-B/2008: Estabelece o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17de Janeiro: Aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o 
regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro 

As RUP relativas ao domínio hídrico e conservação da natureza são tratadas em secção 
específica. 

 

 

Conservação da natureza e da biodiversidade 

Institucional/planeamento/ordenamento/gestão 

Portaria nº 1245/2009, de 13 de Outubro: Define as taxas devidas pelos actos e serviços 
prestados pelo Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. 

Portaria nº 1181/2009, de 7 de Outubro: Estabelece o processo de candidaturas e 
reconhecimento de áreas protegidas privadas. 

Decreto-Lei n.º 171/2009, de 03 de Agosto: Cria o fundo para a Conservação da Natureza e 
da Biodiversidade, no âmbito do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, 
I.P.. 

Regulamento nº 82/2009, de 12 de Fevereiro: Cria a Reserva Natural Local do Estuário do 
Douro 

Declaração de Rectificação nº 53-A/2008, de 22 de Setembro: Rectifica o Decreto-Lei 
nº142/2008, de 24 de Julho, que estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da 
biodiversidade 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho: Estabelece o regime jurídico da conservação da 
natureza e da biodiversidade. e revoga os Decretos-lei nºs 264/79, de 1 de Agosto e 19/93, de 
23 de Janeiro, que estabelece a Rede Nacional de Áreas Protegidas. 

Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008, de 21 de Julho: Aprova o Plano 
Sectorial da Rede Natura 2000 relativo ao território continental. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 177/2008, de 24 de Novembro: aprova o Plano de 
Ordenamento da Área Protegida (POAP) da Reserva Natural do Estuário do Tejo. 
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Decreto-Lei nº 136/2007, de 27 de Abril: Aprova a orgânica do Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade, I.P. 
Portaria nº 530/2007, de 30 de Abril: Aprova os estatutos do Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade, I.P. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 176/2008, de 24 de Novembro: aprova o Plano de 
Ordenamento da Área Protegida (POAP) do Parque Natural do Tejo Internacional. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 77/2005, de 21 de Março: aprova o Plano de 
Ordenamento da Área Protegida (POAP) da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto. 

Decreto Regulamentar nº 24/04, de 12 de Julho: reclassificação da Reserva Natural das 
Dunas de S. Jacinto 

Resolução do Conselho de Ministros nº 152/2001, de 11 de Outubro: Aprova a Estratégia 
da Nacional da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB). 
Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de Setembro: cria a Zona de Protecção Especial para Aves 
Selvagens da “Ria de Aveiro”  
Decreto Regulamentar nº 46/97, de 17 de Novembro: reclassificação da Reserva Natural das 
Dunas de S. Jacinto. 
Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de Agosto: cria o Sítio “Estuário do 
Tejo”. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/96 de 8 de Julho: Determina a integração de 
políticas sectoriais nas áreas protegidas. 
Decreto-Lei nº 280/94, de 5 de Novembro: cria a Zona de Protecção Especial para Aves 
Selvagens “Estuário do Tejo”. 
Decreto-Lei nº 41/79, de 6 de Março: cria a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto. 
Decreto-Lei nº 565/76, de 19 de Julho: cria a Reserva Natural do Estuário do Tejo. 
 

Convenções/directivas/protecção de espécies 

CITES 

Portaria nº 1226/2009, de 12 de Outubro: Aprova a lista de espécies de cujos espécimes 
vivos, bem como híbridos deles resultantes, é proibida a detenção. 

Portaria nº 1178/2009, de 7 de Outubro: Estabelece o montante das taxas devidas pelos 
serviços prestados pelo Instituto da Conservação e da Biodiversidade, I.P. 

Decreto-Lei n.º 211/2009, de 3 de Setembro: Assegura a execução da Convenção sobre o 
Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção 
(CITES), do Regulamento (CE) n.º 338/97, do Conselho, de 9 de Dezembro de 1996, relativo à 
protecção de espécies da fauna e da flora selvagens através do controlo do seu comércio, e do 
Regulamento (CE) n.º 865/2006, da Comissão, de 4 de Maio, revogando o Decreto-Lei n.º 
114/90, de 5 de Abril 

Regulamento (CE) n.º 1037/2007 do Conselho, de 29 de Agosto: Estabelece restrições à 
introdução na Comunidade de espécimes de determinadas espécies da fauna e da flora 
selvagens. 

Regulamento (CE) n.º 865/2006 do Conselho, de 9 de Maio: Estabelece normas de 
execução do Regulamento CE n.º 338/97 do Conselho relativo à protecção das espécies da 
fauna e da flora selvagens e a garantia da sua conservação pelo controlo do seu comércio. 

Regulamento (CE) n.º 1332/2005 do Conselho, de 9 de Agosto: Altera o Regulamento CE 
n.º 338/97 do Conselho relativo à protecção das espécies da fauna e da flora selvagens e a 
garantia da sua conservação pelo controlo do seu comércio. 
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Regulamento (CE) n.º 834/2004 do Conselho, de 28 de Abril: Altera o Regulamento CE n.º 
338/97 do Conselho relativo à protecção das espécies da fauna e da flora selvagens e a 
garantia da sua conservação pelo controlo do seu comércio. 

Portaria n.º 728/2003, de 07 de Agosto: Altera os preços a cobrar pelo ICNB no âmbito da 
Convenção sobre o Comércio Internacional nas Espécies da Fauna e Flora Selvagens 
Ameaçadas de Extinção. 

Regulamento (CE) n.º 338/97 do Conselho, de 9 de Dezembro: Protecção das espécies da 
fauna e da flora selvagens e a garantia da sua conservação pelo controlo do seu comércio. 

Portaria n.º 359/92, de 19 de Novembro: Estabelece a proibição de detenção animais vivos 
das espécies constantes no anexo II à Convenção CITES. 

Portaria n.º 236/91, de 22 de Março: Regulamenta o comércio internacional das espécies da 
fauna e da flora ameaçadas de extinção. 

Decreto-Lei n.º 114/90, de 05 de Abril: Promove a aplicação da Convenção sobre o Comércio 
Internacional nas Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES). 

Decreto-Lei n.º 50/80, de 23 de Julho: Aprova, para ratificação, a Convenção sobre o 
Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção. 

Convenção de Berna 

Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 196/90, de 18 de 
Junho: Regulamenta a aplicação da convenção da vida selvagem e dos habitats naturais na 
Europa. 

Decreto 95/81, de 23 de Julho: Aprova, para ratificação, a Convenção Relativa à Protecção da 
Vida Selvagem e do Ambiente Natural na Europa. 

Convenção de Bona  

Decreto n.º 34/2002, de 05 de Novembro: Aprova as alterações ao Anexos I e II da 
Convenção de Bona. 

Decreto nº 103/80, de 11 de Outubro: Aprova, para ratificação, a Convenção sobre a 
Conservação das Espécies Migradoras pertencentes à fauna selvagem. Em Portugal, a 
Convenção entrou em vigor a 01/11/1983, pelo Aviso n.º 140/98 (D.R. n.º 162, Série I-A, de 26 
de Junho). 

Convenção para a Conservação da Natureza e dos seus recursos (UICN) 

Decreto do Presidente da República nº 37/89, de 16 de Junho: Ratifica a Convenção que 
cria a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos seus recursos (UICN), 
aprovada, para adesão pela Resolução da Assembleia da República nº 10/890, em 17 de 
Março. 

Convenção de Ramsar  

Decreto nº 34/91, de 30 de Abril: Aprova, para adesão, diversas emendas à Convenção 
relativa às Zonas Húmidas de Importância Internacional, especialmente como habitat de Aves 
Aquáticas. 

Decreto do Governo nº 33/84, de 10 de Julho: Aprova, para adesão, o texto do Protocolo de 
Emenda da Convenção das Zonas Húmidas de Importância Internacional, especialmente como 
Habitat de Aves Aquáticas, adoptado em Paris, em 3 de Dezembro de 1982 

Decreto nº 101/80, de 09 de Outubro: Aprova a Convenção sobre Zonas Húmidas de 
Importância Internacional, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas, concluída em 
Ramsar, no Irão, em 2 de Fevereiro de 1971. 

Convenção sobre a Diversidade Biológica 
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Decreto nº 7/2004, de 17 de Abril: Aprova o Protocolo de Cartagena sobre Segurança 
Biológica à Convenção sobre a Diversidade Biológica, assinado em Nairobi, em 24 de Maio de 
2000. 

Decreto-Lei nº 118/2002, de 20 de Abril: Estabelece o regime jurídico do registo, 
conservação, salvaguarda legal e transferência do material vegetal autóctone com interesse 
actual ou potencial para a actividade agrária, agro-florestal e paisagística (decorre da 
Convenção para a Diversidade Biológica, em que os Estados signatários assumiram o 
compromisso de adoptar medidas legislativas adequadas que permitam a distribuição e a 
comercialização de variedades locais). 

Decreto nº 21/93, de 21 de Junho: Aprova, para ratificação, a Convenção sobre a Diversidade 
Biológica. 

Exóticas 

Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro: Regula a introdução na natureza de espécies 
não indígenas da flora e da fauna. 

Directivas Aves e Habitats 

Portaria nº 829/2007, de 01 de Agosto: Publicita as listas dos sítios de importância 
comunitária (SIC) situados em território nacional e pertencentes às regiões biogeográficas 
atlântica, mediterrânica e macaronésica. 

Decisão da Comissão 2006/613/CE, de 19 de Julho: Adopta, nos termos da Directiva n.º 
92/43/CEE do Conselho, a lista dos sítios de importância comunitária (SIC) da região 
biogeográfica mediterrânica. 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro: Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 
24 de Abril, que procedeu à transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, relativa à conservação das aves selvagens (Directiva 
Aves) e da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (Directiva Habitats). 

Decisão da Comissão n.º 2004/813/CE, de 7 de Dezembro: Adopta, nos termos da Directiva 
n.º 92/43/CEE do Conselho, a lista dos sítios de importância comunitária (SIC) da região 
biogeográfica atlântica. 

Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2004/A, de 01 de Julho: Classifica as ZPE da Região 
Autónoma dos Açores, a que se refere o artigo 3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 
18/2002/A, de 16 de Maio. 

Decisão da Comissão 2002/11/CE, de 28 de Dezembro: Adopta a lista dos sítios de 
importância comunitária (SIC) para a região biogeográfica macaronésica, nos termos da 
Directiva n.º 92/43/CEE do Conselho. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 05 de Julho: Aprova a 2.ª fase da lista 
nacional de sítios, a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril. 

Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro: Cria diversas zonas de protecção especial e 
revê a transposição para a ordem jurídica interna das Directivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, 
de 2 de Abril e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio. 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril: Revê a transposição para a ordem jurídica interna da 
Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril (relativa à conservação das aves 
selvagens), e da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens). Revoga os Decretos-Lei n.ºs 75/91, de 
14 de Fevereiro, 224/93, de 18 de Junho, e 226/97, de 27 de Agosto. 

Decreto-Lei n.º 76/99, de 16 de Março: Revoga o Decreto-Lei n.º 327/97, de 26 de Novembro, 
com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 52/98, de 18 de Agosto. Repristina a alínea a) do 
n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 280/94, de 5 de Novembro, na sua redacção originária. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto: Aprova a lista nacional 
de sítios (1ª fase) prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de Agosto (transpõe 
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para o direito interno a Directiva n º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens). 

 

Turismo de Natureza 

Resolução de Conselho de Ministros nº 112/98, de 25 de Agosto: Estabelece a criação do 
Programa Nacional de Turismo de Natureza. 

Decreto-Lei n.º 47/99, de 16 de Fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
56/2002: Estabelece o regime jurídico do Turismo de Natureza. 

Decreto-Regulamentar nº 18/99, de 27 de Agosto – Regula a animação ambiental nas 
modalidades de animação, interpretação ambiental e desporto de natureza nas Áreas 
Protegidas, bem como o respectivo processo de licenciamento (encontra-se apenas em vigor o 
artigo 6º). 

 

Turismo 
Decreto-Lei n.º 47/99, de 16 de Fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
56/2002: Estabelece o regime jurídico do Turismo de Natureza. 
Resolução de Conselho de Ministros nº 112/98, de 25 de Agosto: Estabelece a criação do 
Programa Nacional de Turismo de Natureza. 
Resolução de Conselho de Ministros nº 53/2007, de 4 de Abril: Aprova o Plano Estratégico 
Nacional de Turismo. 
Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de Março: Estabelece o novo regime de instalação, exploração e 
funcionamento dos empreendimentos turísticos. 
Declaração de Rectificação nº 25/2008, de 6 de Maio: Rectifica o Decreto-lei nº 39/2008, de 
7 de Março  
Portaria nº 937/2008, de 20 de Agosto: Estabelece os requisitos mínimos para os 
estabelecimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural  
Portaria nº 1320/2008, de 17 de Novembro: Estabelece os requisitos mínimos para os 
estabelecimentos de parques de campismo e de caravanismo  
Portaria nº 261/2009, de 12 de Março: Define os critérios e procedimentos para o 
reconhecimento pelo ICNB, I.P. de empreendimentos de Turismo de Natureza 
Decreto-Lei nº 108/2009, de 15 de Maio: Estabelece as condições de acesso e exercício da 
actividade das empresas de animação turística e dos operadores marítimo-turísticos. 
Decreto-Lei nº 191/2009, de 17 de Agosto:  Estabelece as bases políticas de turismo e define 
os instrumentos para a respectiva execução. 
Decreto-Lei nº 228/2009, de 14 de Setembro: Altera e republica o Decreto-lei nº 39/2008, de 
7 de Março 

 

Portos e Transportes Marítimos 

PET - Plano Estratégico de Transportes 2008-2020 

Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário (OESMP), apresentadas pelo 
Governo em Dezembro de 2006 

Despacho nº 6494/2008 de S. Exª a Secretária de Estado dos Transportes, publicado no 
Diário da República, 2ª Série, nº 47, de 2008.03.06), que determina a elaboração do PNMP - 
Plano Nacional Marítimo 
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Decreto-Lei nº 100/2008, de 16 de Junho, que estabelece os procedimentos relativos ao 
destino a dar às áreas compreendidas no domínio público hídrico do Estado em relação a usos 
com este compatíveis, nos termos legais, ou quando deixem de estar afectas exclusivamente 
ao interesse público do uso das águas, estabelecendo ainda os procedimentos a que deve 
obedecer a reafectação do domínio público marítimo integrado em áreas sem utilização 
portuária reconhecida, bem como as modalidades de usos compatíveis dos recursos hídricos 
que se encontrem compreendidos nas referidas áreas 

Decreto-lei nº 146/2007, de 27 de Abril, que aprova a nova Lei Orgânica do Instituto 
Portuário e dos Transportes Marítimos, IP (IPTM, IP), identificando a respectiva Jurisdição 
Territorial 

Portaria nº 544/2007, de 30 de Abril, que define os Estatutos do IPTM, IP 

Decreto-Lei nº 379/89, de 27 de Outubro, que define a Área de Jurisdição da ex-Direcção-
Geral de Portos (que antecedeu o actual IPTM, IP) 

Decreto-lei nº 335/98, de 3 de Novembro, que transformou em Sociedade Anónima a 
Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. (APDL, SA) e aprovou os respectivos 
Estatutos, tendo igualmente definido a sua Área de Jurisdição 

Decreto-lei nº 339/98, de 3 de Novembro, transformou a Junta Autónoma do Porto de Aveiro 
em Sociedade Anónima, passando a designar-se por Administração do Porto de Aveiro, S.A. 
(APA, SA) e aprovou os respectivos Estatutos, tendo igualmente definido a sua Área de 
Jurisdição inicial  

Decreto-lei nº 40/2002, de 28 de Fevereiro materializou a redefinição da Área de Jurisdição 
da APA, SA 

Decreto-lei nº 210/2008, de 3 de Novembro, que criou Sociedade Anónima designada por 
Administração do Porto da Figueira da Foz, S.A. (APFF, SA) e aprovou os respectivos 
Estatutos, tendo igualmente definido a sua Área de Jurisdição 

Decreto-lei nº 336/98, de 3 de Novembro, que transformou em Sociedade Anónima a 
Administração do Porto de Lisboa, S.A. (APL, SA) e aprovou os respectivos Estatutos, 
tendo igualmente definido a sua Área de Jurisdição 

Decreto-Lei nº 75/2009, de 31 de Março, que estabelece a desafectação do domínio 
público marítimo de diversos bens identificados da Administração do Porto de Lisboa, 
SA, bem como os procedimentos a adoptar para as parcelas remanescentes, e associada 
Resolução do Conselho de Ministros nº 87/2009, publicada no Diário da República, 1ª Série, 
nº 182, de 2009.09.18 

Comunicação da CE relativa aos objectivos estratégicos e recomendações para uma 
política comunitária de transporte marítimo no horizonte de 2018, de 21 de Janeiro 2009 

Comunicação da CE sobre Política Portuária Europeia, de 18 de Outubro de 2007 

Comunicação da CE e plano de acção para a logística do transporte de mercadorias, 
visando o reforço da eficiência e a sustentabilidade do transporte de mercadorias na 
Europa, de 18 de Outubro de 2007 

Comunicação da CE e plano de acção, de 21 de Janeiro de 2009, tendo em vista a criação 
de um espaço europeu de transporte marítimo sem barreiras 

Decisão nº 884/2004/CE, de 29 de Abril de 2004, que altera a Decisão nº 1692/96/CE sobre 
as orientações comunitárias para o desenvolvimento da Rede Transeuropeia de 
Transportes (RTE-T) 

Livro Verde (CE) sobre a Revisão da Política Relativa à RTE-T, de 24 de Fevereiro de 2009 

Comunicação Interpretativa da CE sobre as Concessões em Direito Comunitário 
(2000/C 121/02), de 29 de Abril de 2000 

Convenções da Organização Marítima Internacional (OMI), com destaque para, 
nomeadamente: 
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• Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar 

• Convenção Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar 

• Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios 

• Convenção sobre a Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional 

• Convenção Internacional sobre a Intervenção no Mar Alto Em Caso de Acidente que 
Provoque ou Possa Vir a Provocar a Poluição por Hidrocarbonetos 

• Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil pelos Prejuízos Devidos à 
Poluição por Hidrocarbonetos 

• Convenção Internacional sobre Salvamento Marítimo 

• Convenção Internacional sobre Prevenção, Resposta e Cooperação em Incidentes de 
Poluição 

• Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Marinha por Operações de 
Imersão de Detritos e Outros Produtos 

• Protocolo sobre Prontidão, Resposta e Cooperação em  Incidentes de Poluição por 
Substâncias Perigosas e Tóxicas 

• Convenção Internacional relativa ao Controlo dos Sistemas Antivegetativos Nocivos 
nos Navios 

• Convenção Internacional para o Controlo e Gestão das Águas de Lastro e Sedimentos 
dos Navios 

• Convenção Internacional para a Remoção de Destroços 

• Convenção Internacional sobre Segurança e Ambiente na Reciclagem de Navios 

Código ISPS - Código Internacional para a Protecção dos Navios e das Instalações Portuárias 

Regulamento (CE) 725/2004, de 31 de Março de 2004, relativo ao reforço da protecção dos 
navios e das instalações portuárias, Directiva 2005/65/CE, de 26 de Outubro de 2005, 
relativa ao reforço da segurança nos portos e Decreto-Lei nº 226/2006, de 15 de 
Novembro, e Despacho Conjunto nº 168/2004, de 8 de Março de 2004 (publicado no DR nº 
72 -2ª Série, de 25 de Março de 2004); 

Directiva 2000/59/CE , de 27 de Novembro de 2000, relativa aos meios portuários de 
recepção de resíduos gerados em navios e de resíduos da carga e Decretos-Lei nº 
165/2003, de 24 de Julho, e nº 197/2004, de 17 de Agosto 

Relatórios de Sustentabilidade dos portos do Douro e Leixões, Aveiro e Lisboa (e, no futuro, 
também do porto da Figueira da Foz) 

Directiva 2002/59/CE , de 27 de Junho de 2002, relativa à instituição de um sistema 
comunitário de acompanhamento e de informação do tráfego de navios, e Decreto-Lei nº 
180/2004, de 27 de Julho. A presente Directiva foi objecto de alteração pela Directiva 
2009/17/CE, de 23 de Abril de 2009 (prazo limite de transposição: 30 de Novembro de 2010) 

Decreto-Lei nº 233/90, de 16 de Julho, que confere à DGPTM (actual IPTM, IP) as funções de 
Autoridade Nacional de Navegação; 

Decreto-Lei nº 48/2002, de 2 de Março, o qual aprova o Regulamento Geral do Serviço de 
Pilotagem 

Decreto-Lei nº 75/2001, de 27 de Fevereiro, que regula o exercício da Actividade de 
Reboque de Navios e Embarcações nas Áreas dos Portos 
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Decreto-Lei nº 46/2002, de 2 de Março, que atribui às Autoridades Portuárias a 
competência integrada em matéria de segurança nas suas áreas de jurisdição 

Decreto-Lei nº 298/93, de 28 de Agosto: Estabelece o Regime de Operação Portuária, 
objecto de alteração pelo Decreto-Lei 65/95, de 7 de Abril 

Decreto-Lei nº 324/94, de 30 de Dezembro, que aprova as Bases Gerais de Concessões do 
Serviço Público de Movimentação de Cargas em Áreas Portuárias 

Decreto-Lei nº 280/93, de 13 de Agosto: Estabelece o Regime Jurídico do Trabalho Portuário, 
objecto de rectificação pela Declaração de Rectificação 202/93, de 30 de Outubro 

Decreto Regulamentar nº 2/94, de 28 de Janeiro: Regulamenta o exercício da Actividade 
Portuária 

Decreto-Lei nº 273/2000, de 9 de Novembro: Aprova o novo Regulamento do Sistema 
Tarifário dos Portos do Continente 

Decreto-Lei nº 49/2002, de 2 de Março: Estabelece o Regime das Contra-Ordenações a 
Aplicar nas Áreas de Jurisdição das Autoridades Portuárias; 

Decreto-Lei nº 196/98, de 10 de Julho: Estabelece o Regime Jurídico da Actividade dos 
Transportes Marítimos 

Decreto-Lei nº 197/98, de 10 de Julho: Regime Jurídico da Actividade dos Transportes com 
Embarcações de Tráfego Local 

Decreto-Lei nº 108/2009, de 15 de Maio: Define as condições de acesso e exercício da 
actividade das empresas de animação turística e dos operadores marítimo-turísticos, o qual 
revoga em parte o Regulamento da Actividade Marítima-Turística anexo ao Decreto-Lei nº 
269/2003, de 28 de Outubro 

Decreto-Lei nº 124/2004, de 25 de Maio: Aprova o Regulamento da Náutica de Recreio 

Directiva 98/18/CE, de 17 de Março de 1998, alterada pelas Directivas 2002/25/CE, de 5 de 
Março, 2003/24/CE, de 14 de Abril de 2003, e 2003/75/CE, de 29 de Julho de 2003, relativa às 
regras e normas de segurança para os navios de passageiros 

Directiva 2003/25/CE, de 14 de Abril de 2003, alterada pela Directiva 2005/12/CE, de 18 de 
Fevereiro de 2005, relativa a prescrições específicas de estabilidade para os navios Ro-Ro de 
passageiros 

Directiva 1999/32/CE, de 26 de Abril de 1999, relativa à redução do teor de enxofre de 
determinados combustíveis líquidos, alterada pela Directiva 2005/33/CE, de 6 de Julho de 
2005, no que respeita ao teor de enxofre nos combustíveis navais; 

Regulamento (CE) nº 782/2003, de 14 de Abril de 2003, relativo à proibição dos compostos 
organoestânicos nos navios 

Directiva 2009/30/CE, de 23 de Abril de 2009, que altera a Directiva 98/70/CE no que se 
refere às especificações da gasolina e do gasóleo rodoviário e não rodoviário e à introdução de 
um mecanismo de monitorização e de redução das emissões de gases com efeito de estufa 
(prazo limite de transposição: 31 de Dezembro de 2010) 

Decreto-Lei nº 281/2000, de 10 de Novembro, que transpõe a Directiva 1999/32/CE, alterado 
pelo Decreto-Lei nº 69/2008, de 14 de Abril, que transpõe a referida Directiva 2005/33/CE, 
estabelecendo limites ao teor de enxofre de determinados tipos de combustíveis líquidos 
derivados do petróleo, com vista à redução das emissões de dióxido de enxofre resultantes da 
combustão desses combustíveis e a minorar os efeitos nocivos destas emissões no homem e 
no ambiente 
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Pescas, Aquicultura, Agricultura e Florestas 

 

Pesca e Culturas Marinhas 

Decreto-Lei nº 278/87 de 7 de Julho: Fixa o quadro legal regulamentador do exercício da 
pesca e das culturas marinhas em águas sob soberania e jurisdição portuguesas. Obs. 
Alterado pelo Decreto-Lei nº 383/98, de 27 de Novembro.  

Decreto Regulamentar nº 43/87 de 17 de Julho: Define as medidas nacionais de 
conservação dos recursos biológicos aplicáveis ao exercício da pesca em águas, quer 
oceânicas, quer interiores, sob soberania e jurisdição portuguesas Obs. Alterado pelo Decreto 
Regulamentar nº 7/2000, de 30 de MAIO (entrado em vigor em 6/12/2000) e pelo Decreto 
Regulamentar nº 15/2007, de 28 de Março (altera os artigos 75º e 77º e, revoga os artigos 73º, 
74º,4 e 80º) e  

Decreto Regulamentar nº 3/89 de 28 de Janeiro: Altera o Decreto Regulamentar nº 43/87, de 
17 de Julho, referente à tipologia das artes de pesca, áreas de pesca, características das 
embarcações e tamanhos de espécies  

Decreto Regulamentar nº28/90 de 11 de Setembro: Altera o Decreto Regulamentar nº 43/87, 
de 17 de Julho (define as medidas nacionais de conservação dos recursos biológicos 
aplicáveis ao exercício da pesca em águas, quer oceânicas, quer interiores, sob soberania e 
jurisdição portuguesas).  

Portaria nº 563/90 de 19 de Julho: Regulamenta a Pesca na Ria de Aveiro. Obs.: revogado o 
artº 10º e o anexo II pela Portaria nº 27/2001, de 15.01. V. Portaria nº 1026/2004, de 9.08 – 
estabelece restrições à pesca de bivalves na Ria de Aveiro. Despacho nº 13 496/2005 (2ª 
série) – interdita a captura de berbigão entre 20.06 e 30.06.2005.Alterado pela Portaria nº 
575/2006, de 19 de Junho.  

Portaria nº 564/90 de19 de Julho: Regulamenta a Pesca no Rio Mondego. Obs.: alterado 
pelas Portarias nºs 1091/95 de 5.09 e 398/98, de 11 de Julho. – revogado o artº9º e o anexo II 
pela Portaria nº 27/2001, de 15.01. V. Despacho nº 25 806/2006 (2ª Série, nº 243, de 20.12) 
que fixa para o ano 2007 os períodos de defeso para a pesca da lampreia e do sável.  

Portaria nº 568/90 de 19 de Julho: Regulamenta a Pesca no Rio Douro. Obs: revogado o artº 
9º e o anexo II pela Portaria nº 27/2001, de 15.01 ; Despacho nº 25 397 de 13/12/2000 fixa o nº 
máximo de tarrafas.   

Portaria nº 569/90 de 19 de Julho: Regulamenta a pesca no Rio Tejo. Obs: alterado pelas 
Portarias nºs783/91, de 8.08, 900/95, de 17.07 , 441/97, de 3.07 892/2000, de 27/09 e 
1483/2002, de 22.11 - revogado o artº 8º e o anexo II pela Portaria nº 27/2001, de 15.01; 
Despacho nº 25 844/2000- fixa o nº máximo de licenças para o ano 2001; alterada pela Portaria 
nº 618/2006, de 23 de Junho (rectificada- Declaração de rectificação nº 44/2006). Portaria nº 
53/2009, de 20 de Janeiro (Permite no ano de 2009 a pesca com ganchorra manobrada com 
sarilho, entre 15.01 e 15.02).  

Decreto nº 24/95 de15 de Julho: Aprova, para adesão, o Acordo Internacional sobre 
Cumprimento de Medidas de Conservação e Gestão de Recursos no Alto Mar 

Portaria nº 1091/95 de 5 de Setembro: Altera a Portaria nº 564/90, de 19 de Julho (aprova o 
Regulamento da Pesca no Rio Mondego). 

Portaria nº 316/98 de 18 de Março: Regulamenta a pesca com a arte de “sombreira”. Obs: 
Alterada pela Portaria nº 743/98, de 10 de Setembro e Portaria nº 907/2003, de 28 de Agosto 
de 2003. V. Portaria nº 421/2003, de 22 de Maio (possibilita a pesca entre 1 e 31.05.03).  

Decreto-Lei n.º 246/2000, de 29 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 112/2005, de 8 de Julho, e pelo Decreto-Lei n.º 56/2007, de 13 de Março: Define o 
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quadro legal da pesca dirigida a espécies marinhas, vegetais e animais, com fins lúdicos, em 
águas oceânicas, em águas interiores marítimas ou em águas interiores não marítimas sob 
jurisdição da autoridade marítima. 

Portaria nº 1102-B/2000 de 22 de Novembro: Aprova o Regulamento da Apanha. Obs.: 
entrada em vigor 6/12/2000. Revoga por força do disposto no artigo 85-B do Decreto-
Regulamentar nº 43/87 (red. do Dec-Reg. nº 3/89) o Decreto-Regulamentar nº 446/72, de 10 de 
Novembro, Portaria nº 254/79, de 31 de Maio e Decreto-Regulamentar nº 11/80, de 7 de Maio ( 
o artigo 85-B foi revogado pelo Decreto-Regulamentar nº 7/2000, sem que tal signifique o 
renascimento da lei que este revogará, nos termos do nº4 do artº7º do Código Civil). Alterada 
pela Portaria nº 477/2001, de 10 de Maio. V. Portaria nº 591/2004, de 2.06 (fixa para 2004 o 
período entre 1.05 e 6.06 como de interdição para captura de todas as espécies de moluscos 
bivalves). Alterada e republicada pela Portaria nº 144/2006, de 20 de Fevereiro.   

Portaria nº 1102-C/2000 de 22 de Novembro: Aprova o Regulamento da Pesca à Linha  

Portaria nº 1102-D/2000 de 22 de Novembro: Aprova o Regulamento da Pesca por Arte de 
Armadilha. Obs.: Entrada em vigor 6/12/2000. Alterado pela Portaria nº 419-A/2001, de 18.04. 
Alterado pela Portaria nº 280/2002, de 15.03, Portaria nº 389/2002,de 11.04, Portaria 
nº407/2004, de 22.04 e Portaria nº 774/2009, de 21 de Julho. 

Portaria nº 1102-G/2000 de 22 de Novembro: Aprova o Regulamento da Pesca por arte de 
Cerco. Obs: entrada em vigor em 6/12/2000. Alterado pelas Portaria nº 346/2002, de 2 de 
Março e Portaria nº 397/2007, de 4 de Abril  

Portaria nº 1102-H/2000 de 22 de Novembro: Aprova o Regulamento da Pesca por Arte de 
Emalhar. Obs: entrado em vigor em 6/12/2000. Alterada pelas Portarias nºs 386/2001, de 14 de 
Abril , 759/2007, de 3 de Julho e 983/2009, de 3 de Setembro.  

Portaria nº 1102-E/2000 de 22 de Novembro: Aprova o Regulamento da Pesca por Arte de 
Arrasto. Alterada pela Portaria nº 419-B/2001, de 18.Abril.Derrogada pelo Despacho nº 
9992/2001. V. Portaria nº 1557-A/2003, do 30.12 (fixa malhagem excepcional para o ano de 
2003). Alterada pela Portaria nº 1423-B/2003, de 31.12. V. Portaria nº 591/2004, de 2.06 (fixa 
para 2004 o período entre 1.05 e 6.06 como de interdição para captura de todas as espécies 
de moluscos bivalves). Alterada pela Portaria nº 688/2005, de 18 de Agosto e pela Portaria nº 
769/2006, de 7 de Agosto (republica); alterado pela Portaria nº 1067/2006, de 28 de Setembro 
de 2006; alterada pela Portaria nº 254/2008, de 7 de Abril. 

Portaria nº 27/2001 de 15 de Janeiro: Fixa os tamanhos mínimos dos peixes, crustáceos e 
moluscos a capturar em águas oceânicas, interiores marítimas e interiores não marítimas. Obs: 
alt.Portaria nº 402/2002, de 18.04 e Portaria nº 1266/2004, de 01.10.2004 

Política Comum da EU para as Pescas (CR 2371/2002/EC), 

 

Aquicultura 

Decreto-lei n.º 278/87, de 7 de Julho (artigos 2º alíneas c) e f), 11ºe 12º ), na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 383/98, de 27 de Novembro: Estabelece o regime de autorização 
de instalação e de exploração de estabelecimentos de culturas marinhas e conexos 

Decreto-Regulamentar nº 14/2000 de 21de Setembro: Estabelece os requisitos e condições 
relativos à instalação e exploração dos estabelecimentos de culturas marinhas e conexos, bem 
as condições de transmissão e cessação das autorizações e licenças. Obs.: Revoga as 
Portarias nºs 980-A/89, 980-B/89 e 980-C/89, de 14 de Novembro. 

Resolução do CM 174/2001 de 28 de Dezembro: Relativa ao desenvolvimento da aquicultura.  

Regulamento (CE) n.º 708/2007, do Conselho, de 11 de Junho: Relativo à utilização na 
aquicultura de espécies exóticas e de espécies ausentes localmente. 
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Decreto-Regulamentar nº 9/2008 de 18 de Março: Define as regras para a instituição de 
áreas de produção aquícola (APA) em mar aberto, bem como as condições a observar por 
parte dos respectivos titulares de autorização de instalação e de licença de exploração. 

Regulamento (CE) n.º 506/2008, da Comissão, de 06 de Junho: Altera o anexo IV do 
Regulamento (CE) n.º 708/2007, do Conselho, de 11 de Junho, relativo à utilização na 
aquicultura de espécies exóticas e de espécies ausentes localmente. 

Regulamento (CE) n.º 535/2008, da Comissão, de 13 de Junho: Estabelece normas de 
execução do Regulamento (CE) n.º 708/2007, do Conselho, de 11 de Junho, relativo à 
utilização na aquicultura de espécies exóticas e de espécies ausentes localmente. 

 

Produção de Sal Marinho:  

Decreto-Lei nº 352/75 de 7 de Julho: Extingue a Comissão Reguladora dos Produtos 
Químicos e Farmacêuticos (CRPQF).  

Decreto-Lei nº 419/80 de 19 de Setembro: Transfere para o Ministério do Comércio e Turismo 
a disciplina do comércio de sal marinho.  

Decreto-Lei nº 350/2007 de 19 de Outubro: Quadro legal do sal. Obs.: Regulamentado pela 
Portaria nº 72/2008 de 23 de Janeiro.  

 

Pesca Lúdica e Desportiva 

Decreto nº 45 116 de 6 de Julho de 1963: Promulga o Regulamento da Pesca Praticada por 
Amadores (Pesca Desportiva). Obs.: parcialmente revogado pelo DL nº 246/2000, de 29/09. 

Decreto-Lei nº 246/2000 de 29 de Setembro: Aprova o quadro legal da pesca lúdica. Alterado 
pelo Decreto-lei nº 112/2005, de 8 de Julho e pelo Decreto-Lei nº 56/2007, de 13 de Março. V. 
Portaria nº 1399/2006, de 15.12 s/ licenças para a pesca lúdica e Despacho nº 25 109/2006 (2ª 
série, nº 235, de 7.12).  

Portaria nº 144/2009 5 de Fevereiro de 2009: Regulamenta o Dec-Lei nº 246/2000. Alterada 
pela Portaria nº 458-A/2009, de 4.05  

 

Florestas 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 25 de Maio: Aprova o Plano Nacional 
de Defesa da Floresta contra Incêndios 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2006, de 15 de Setembro: Aprova a Estratégia 
Nacional para as Florestas.  

Lei n.º 7/2008, de 15 de Fevereiro: Estabelece as bases do ordenamento e da gestão 
sustentável dos recursos aquícolas das águas interiores e define os princípios reguladores das 
actividades da pesca e da aquicultura nessas águas. 

Portaria n.º 144/2009, de 5 de Fevereiro: Define as áreas e condicionalismos ao exercício da 
pesca lúdica, incluindo a apanha lúdica, em águas oceânicas da subárea da zona económica 
exclusiva do continente, águas interiores marítimas e águas interiores não marítimas sob 
jurisdição da autonomia marítima e revoga a Portaria n.º 868/2006, de 29 de Agosto. 

Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de Setembro: Aprova o Código Florestal. 
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Outros Diplomas Transversais Fundamentais 

Lei n.º 89/2009, de 31 de Agosto: Procede à primeira alteração da Lei n.º 50/2006, de 29 de 
Agosto, que aprova a lei quadro das contra-ordenações ambientais. 

Decreto-Lei n.º 150/2008, de 30 de Julho: regulamenta o Fundo de Intervenção Ambiental 
criado pela Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto. 

Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho: transpõe para o ordenamento jurídico português a 
Directiva n.º 2004/35/CE relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e 
reparação de danos ambientais. 

Directiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho: Estabelece 
um quadro de acção comunitária no domínio da política para o meio marinho (Directiva Quadro 
Estratégia Marinha). 

Directiva n.º 2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro: 
relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007, de 20 de Agosto: Aprova a Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) e o respectivo Plano de Implementação, 
incluindo os indicadores de monitorização (PIENDS). 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2006, de 12 de Dezembro: Aprova a 
Estratégia Nacional para o Mar (ENM). 

Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto: Aprova a lei quadro das contra-ordenações ambientais. 

Decreto-Lei nº 44/2002, de 2 de Março: Estabelece, no âmbito do sistema da autoridade 
marítima, as atribuições, a estrutura e a organização da autoridade marítima nacional e cria a 
Direcção-Geral da Autoridade Marítima. 

Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto: Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 96/61/CE, do Conselho, de 24 de Setembro, relativa à prevenção e controlo 
integrados de poluição. 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/95, de 21 de Abril: Aprova o Plano Nacional da 
Política do Ambiente 

Lei n.º 11/87, de 7 de Abril: Aprova a Lei de Bases do Ambiente 
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Anexo VI 
Informação n.º 8/2009/CNA 
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