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A importância da zona costeira
A zona costeira, onde vivem ¾ da população e onde
a contribuição para o PIB está estimada em 85%,
assume um papel relevante no contexto económico
nacional, o que é já hoje refletido pelo orçamento do
estado dedicado à gestão e mitigação de riscos a que
se encontra sujeita, devido às alterações climáticas,
mas também pela sua importância estratégica em
termos ambientais, sociais e turísticos.

Algarve, Armação de Pera e Galé: O litoral como faixa do território
promotora de múltiplas atividades económicas e de lazer.

Os riscos geológicos da zona costeira
Em Portugal, o litoral é uma das partes do território
onde os riscos geológicos assumem maior
relevância, quer pelas consequências diretas da
perda de território e destruição de
infraestruturas, devido às alterações da linha de
costa,
quer
indiretamente
através
das
consequências económicas motivadas pela
alteração da tipologia do litoral e degradação do
ambiente costeiro (desaparecimento de praias,
destruição de dunas, galgamentos oceânicos…).
Pedrogão:
do ambiente
costeiro
por escassez
de areiacosteira.
Devido às alterações climáticas e subida do nível do mar, eme dos
atuaisDegradação
problemas
que se
verificam
na zona



Densidade populacional é de 215 habitantes/km2

(média nacional de 125 hab/km2);


Cerca de 1/3 está ocupado por edificados e
estruturas industriais e portuárias;



Contribui para o PIB nacional em 85%;



Apresenta um valor natural, económico e cultural
ímpar, cuja importância é amplamente reconhecida.

(Santos e Miranda, 2006; SIAM II)
Algarve, ilhas barreira: Destruição de casas devido ao recuo da linha de costa
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Erosão costeira no contexto das alterações
climáticas
Devido às alterações climáticas e subida do nível do
mar, em curso, provavelmente aceleradas por
processos antrópicos, a zona costeira passará a estar
sujeita a maiores riscos naturais (erosão costeira,
galgamentos oceânicos, queda de blocos, destruição
de infraestruturas já existentes…), pelo que é urgente
o incremento do conhecimento sobre os processos e
dinâmica do litoral.

Costa da Caparica: Erosão de depósito arenoso

A subida do nível do mar, o incremento da
intensidade das tempestades e a escassez de
sedimentos na deriva litoral são alguns dos
fenómenos que estão na base dos atuais problemas
que se verificam na zona costeira.
Fuseta, Algarve: Erosão da duna frontal.

Impacte económico da mitigação de riscos no litoral de Portugal Continental
Desde os meados do século passado, a defesa das
infraestruturas contruídas junto ao litoral passou a ter
uma expressão económica relevante, quer devido ao
desenvolvimento dos aglomerados urbanos aí
instalados, quer devido ao acentuar do recuo da linha
de costa devido ao decréscimo de sedimento na
deriva litoral. O padrão de defesa rígida foi
substituído pelo padrão de recarga artificial de areia,
sempre que possível, por forma a evitar uma
acentuada degradação do ambiente costeiro.

Fonte:htps://www.publico.pt/2019/07/18/ecosfera/noticia/enchimento-praiastravar-erosao-costeira-custa-milhoes-estado-1880355

Costa da Caparica: Defesa costeira com paredão e esporões.
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Os custos envolvidos nesta defesa, de aproximadamente 196 milhões de euros entre 1995 e 2014 (sendo que
23 milhões foram aplicados na reparação dos estragos provocados pelos temporais ocorridos na Costa da
Caparica, entre janeiro e março de 2014 [GTL, Gestão da Zona Costeira: O Desafio da Mudança, Sumário Executivo e
Recomendações, 2014]), mostram a magnitude das despesas efetuadas e os elevados custos, expectáveis num
futuro próximo, associados aos temporais que, se as previsões aceites com as alterações climáticas se
verificarem, terão no erário público.

Costa da Caparica: Realimentação de praia.

Localização e magnitude das intervenções de alimentação artificial
de praia na faixa costeira de Portugal Continental entre 1950 e
2017. Caixas com pormenor dos locais das intervenções de maior
relevância (maior número e maior magnitude).
FONTE: Pinto et al., 2018 Alimentação artificial de praias na faixa costeira de Portugal
continental: enquadramento e retrospetiva das intervenções realizadas (1950-2017).
Agência Portuguesa do Ambiente

Evolução do número de intervenções de alimentações artificiais de
praia em Portugal Continental desde 1950, em intervalos de 10 anos,
até ao presente. No interior das barras é dada a indicação do número
de Alimentações Artificiais de praia.

Mitigação de Risco e seus custos…
Necessidade de defender: Povoações, portos, zonas
balneares, zonas naturais…
Evitar a perda de território e manter, se possível, a qualidade
ambiental da zona costeira
•

196 milhões de euros gastos entre 1995 e 2014

•

Só devido aos temporais de 2014, foram gastos 23 milhões
de euros
Custos com tendência a crescerem, devido à escassez de
sedimento e às alterações climáticas.
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Número de alimentações artificiais (barras a azul) e volumes em
Mm3 (barras a cinza) por quilómetro linear de linha de costa (LC) em
vários países europeus, até 1998. Dados: Hanson et al. (2002) in
Pinto et al 2018.
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Programa de cartografia geológica e perigosidade à escala 1:3000, como contributo para
a promoção da sustentabilidade, defesa e valorização do litoral português
Perante este cenário, e como entidade nacional com a missão do conhecimento da infraestrutura geológica,
o LNEG, reorientando a produção de conhecimento na área da Geologia Costeira para a mitigação dos
problemas que afetam a sociedade e a economia, iniciou um projeto, à escala nacional, que visa contribuir
para o conhecimento da zona costeira numa ótica de sustentabilidade, defesa e valorização do litoral,
estando em curso o estudo dos sectores Vila Real de Santo António - Faro e Figueira da Foz - Nazaré.
O incremento do conhecimento da geologia da faixa costeira em resultado da cartografia a uma escala de
pormenor, e a avaliação da perigosidade com base na evolução histórica da linha de costa, expressas numa
base cartográfica digital, além do importante contributo para o desenvolvimento da geologia regional, é um
contributo vital para a correta utilização e desenvolvimento sustentável do litoral à escala local.
O presente projeto visa gerar e integrar um conjunto de informação útil para decisores (ao nível nacional e
regional), investigadores e público em geral, numa plataforma digital única e disponível ao público. A
informação será disponibilizada em diferentes layers, sendo agregada em três domínios: Geologia,
Perigosidade e Caracterização física do ambiente (sedimentológica e morfológica).

Geologia a escala de detalhe (1:3000) com identificação de depósitos artificiais

a zona costeira à escala 1:3K

Perigosidade representada pelo recuo da linha de costa nos últimos 65 anos
r
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Cartografia da zona costeira à escala 1:3K


Geologia
Depósitos naturais
Depósitos artificiais



Indicador de Perigosidade
Recuo da linha de costa (NSM, SCE, LRR)



Caracterização física do ambiente
Perfis de praia
Dimensão dos sedimentos
Fotografias de afloramentos
Cor dos sedimentos
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A incorreta implantação de infraestruturas na zona costeira, que para além do contínuo esforço financeiro
para a sua manutenção, gera degradação da paisagem, perda de valor e qualidade do território nacional
sendo, por vezes, a causa do incremento da perda de território por erosão costeira, pode ser evitada. O
conhecimento da geologia e dos processos geológicos associados à zona costeira, aspeto em que este projeto
se mostra relevante, é determinante para mitigar os erros cometidos no passado e contribuir para promover
uma boa gestão do litoral, no futuro.
A geologia, como ciência que estuda não só o substrato, mas também a sua evolução ao longo do tempo é,
neste projeto, abordada de forma inovadora a uma escala humana, quer espacialmente, quer
temporalmente. Este é um fator crítico para a sua aplicabilidade à correta gestão do espaço litoral.
Neste projeto, e numa ótica de agilizar processos, facilitar atualização da informação e gerar produtos
facilmente acessíveis aos utilizadores, a aquisição de dados, o seu armazenamento e processamento e os
produtos resultantes, são preferencialmente desenvolvidos em plataformas digitais.

Layers complementares

Linhas de costa históricas

Perfis de praia
Cor da areia
Dimensão da areia

A importância da geologia…
Como conciliar a utilização do
litoral
de
uma
forma
sustentável e duradoira, num
contexto de alterações
climáticas, preservando
o seu capital natural
e exponenciando o seu valor
económico?
Conhecendo
o
substrato
geológico sobre o qual todas as
atividades acontecem….

?
Fotografias de afloramentos
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Disponibilização contínua de dados - GeoPortal do LNEG
Toda a informação produzida no projeto é disponibilizada ao público, em formato digital, no GeoPortal do
LNEG. Utilizando as potencialidades desta plataforma, os vários layers de informação são facilmente
consultáveis, quer isoladamente, quer de forma agregada. Esta forma de disponibilização dos dados,
inserindo-se na estratégia de transição digital do sector público, tem por objetivo a facilitação de acesso
aos cidadãos, às empresas e às restantes entidades públicas.
Os Layers estão a ser desenvolvidos de forma a poderem ser apresentados igualmente em APP para
dispositivos móveis, o que, associado à escala utilizada (1:3000) e à possibilidade de utilização de imagem
de ortofotomapa como imagem de fundo, bem como à transparência do layer da geologia, permite uma
fácil localização do utilizador no ambiente que o rodeia.

Mais informação
GeoPortal do LNEG
https://geoportal.lneg.pt/mapa/?esca
la=4000000&mapa=geologiacosteir
a#
LNEG
https://www.lneg.pt/mapa-dosite/
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