


A variação do nível do mar e o fornecimento 

de areias à linha de costa estão 

intrinsecamente associados à evolução do 

litoral. 

OsOs movimentos tectónicos e os fenómenos 

isostáticos*, desencadeados pela erosão nos 

continentes, são geralmente mais lentos que 

as variações eustáticas* e, por isso, 

contribuem para a evolução do litoral a longo 

prazo. 

Aumento do nível médio das águas do mar 
Modificação do regime de agitação marítima 
Modificação da precipitação

Aumento do risco de inundação e a deslocação de zonas húmidas 
Aceleração de erosão costeira 
Aumento das inundações associadas as tempestades�

Consequências

Impactos

Portugal beneficia de 976 km de costa e 75% da população portuguesa procura a zona litoral para viver. 

Cerca de 26% da linha de costa é ocupada com habitações ou outras construções. Estes números são 

preocupantes e os estudos realizados concluem que 25% do território que corresponde a cerca de 232 km da 

linha de costa apresenta tendência erosiva ou erosão confirmada. 



Devido às suas características físicas, não apenas da zona litoral, Grândola apresenta uma fauna 
e flora variadas.

Melides

Toda a linha de costa entre Troia e Melides é 
caracterizada por uma baía com configuração 
planar arqueada, basicamente constituída por 
praias arenosas suportada por dunas e arribas 
brandas ao longo de 45 km. A morfologia desta 
linha de costa espelha ainda a existência das lagoas 
de Melides, Carvalhal e Formosa, sem esquecer a 
restinga* de Troia. restinga* de Troia. 

Troia



As propostas de intervenção nas praias pretendem 
assegurar as condições de 
salubridade e segurança do uso do 

areal e do plano de água

controlar o acesso rodoviário e o 
estacionamento

compatibilizar os diversos tipos de 
procura de atividades específicas da 

orla costeira

Com efeito, a estratégia de ordenamento do território para a linha de costa passa, entre outras medidas, 
por desincentivar a procura das praias com capacidade de carga reduzida e/ou enquadradas em áreas 
de maior sensibilidade biofísica (reservas naturais, áreas de proteção à flora e fauna) promovendo a 
criação de atividades e pontos de interesse turístico no interior, de forma a inverter os fluxos em direção 
à costa.

- Recuo das in aestruturas e 
equipamentos de apoio à praia; 

definição de tipologias de construção.-- Pela indevida ocupação da praia por 
um restaurante, este acabou por ser 

danificado pela ação do mar com 
reposição da in aestrutura em zona 

mais recuada.

- Demolição de construções clandestinas 

que ocupavam o cordão dunar e 

recuperação do sistema dunar.

- Relocalização das in aestruturas e 

equipamentos de apoio numa área mais 

recuada. 


