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RESUMO 
As zonas costeiras e, em particular, as regiões estuarinas apresentam-se particularmente suscetíveis aos efeitos das alterações 
climáticas, com destaque para os efeitos decorrentes da subida do nível médio do mar. Algo que coloca um conjunto de novos e 
complexos desafios em diferentes domínios, nomeadamente às políticas de ordenamento e planeamento do território. Neste 
contexto, procede-se a uma análise comparativa da abordagem dos instrumentos de gestão territorial com incidências em regiões 
estuarinas tendo por base os casos de Portugal (estuário do Tejo) e de África do Sul (estuário do Breede). Uma análise que permi-
tiu identificar as seguintes orientações/boas práticas passíveis de transposição para Portugal: adoção de um pacote legislativo 
que estabelece um quadro de referência preciso para a elaboração de planos de estuário; determinação de zonas de proteção 
que visam garantir a resiliência territorial face aos efeitos das alterações climáticas; adoção de metodologias de participação que 
garantem uma efetiva participação dos stakeholders. 
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1. ENQUADRAMENTO 

 
A atratividade exercida pelas zonas costeiras no 

sentido da fixação de população e de diversas atividades 
humanas constitui-se como uma tendência que tenderá a 
manter-se nos próximos anos (Neves e Rodrigues, 2015; 
Ventura et al., 2017). Em resultado, estas caracterizam-
se por apresentar, de um modo geral, elevadas densida-
des populacionais, em média três vezes superiores à 
densidade média global (Bosello e De Cian, 2014). Ade-
mais, 45% da população mundial vive ou trabalha nes-
tes territórios (AA.VV, 2010). É ainda de salientar o 
facto de as projeções demográficas apontarem para um 
contínuo aumento da população em zonas costeiras, 
acompanhado por uma intensificação dos fluxos migra-
tórios para as mesmas. Assim, espera-se que em 2025 as 
zonas costeiras sejam o local residência de 2/3 da popu-
lação mundial (Neves e Rodrigues, 2015). 

A par da pressão decorrente da ocupação humana, 
existem outros tipos de pressões nestes territórios, 
nomeadamente aquelas que decorrem das alterações 
climáticas, como é o caso da subida do nível médio do 
mar (NMM) e a ocorrência de eventos climáticos extre-
mos, perspetivando-se que os seus efeitos se repercutam 
num agravamento do risco de cheias e inundações 
(Fernandes e Neves, 2017). Uma suscetibilidade que 

tende a ser mais efetiva em áreas de baixa altitude, i.e. 
que se situam entre os 0 e os 10 metros de altitude 
(acima do NMM), como é o caso de boa parte das 

regiões estuarinas. De acordo com Nicholls e Cazenave 
(2010), só nestas regiões reside atualmente 10% da 

população mundial, com tendência para que este peso 
relativo venha a aumentar. 

Ora, o facto de as projeções demográficas aponta-
rem para um aumento da população e, subsequentemen-
te, para a intensificação das atividades humanas nestas 
regiões, tenderá a repercutir-se no recrudescimento da 
sua vulnerabilidade aos efeitos das alterações climáti-
cas. Algo que tem levado a um aumento das preocupa-
ções em relação aos aspetos do ordenamento e planea-
mento das regiões de estuário a nível global. Assim, é 
cada vez mais consensual que o ordenamento e planea-
mento de zonas costeiras em geral e, em particular, de 
regiões estuarinas, seja entendido como um desafio. 
Algo reforçado pelo facto de os diferentes cenários cli-
máticos apontarem para consequências relevantes ao 
nível dos sistemas costeiros e, bem assim, para o 
aumento da vulnerabilidade das populações (Benassai et 
al., 2015; Berry e BenDor, 2015; Fernandes e Neves, 
2017; Flannery et al., 2015; Hansen e Fuglsang, 2014; 

Neves e Rodrigues, 2015). 
Em Portugal, constata-se um gradual aumento do 

reconhecimento social e institucional quanto aos desa-
fios decorrentes dos riscos e vulnerabilidades associados 
às alterações climáticas, traduzindo-se, por exemplo, na 
sua consideração nos Instrumentos de Gestão Territo-
riais (IGT), embora muitas vezes somente com um enfo-
que de cariz estratégico (Fernandes e Neves, 2017).  
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Atendendo à pertinência do tema e ao reconheci-
mento da importância dos IGT para a efetivação de 
agendas de adaptação às alterações climáticas, procura-
se aferir da natureza e especificidades das respostas 
preconizadas por estes instrumentos. Para o efeito, faz-
se incidir a análise nas regiões estuarinas dada a sua 
particular vulnerabilidade ao fenómeno das alterações 
climáticas (em particular à subida do NMM), centrando-
se no estuário do Tejo. Tendo por base os resultados 
alcançados, procede-se a uma análise comparativa com 
o caso de África do Sul, através da qual se objetiva a 
identificação de orientações e boas práticas passíveis de 
transposição para Portugal, nomeadamente no que se 
refere à adaptação das regiões de estuário aos efeitos da 
subida do NMM. 

 
2. O PLANEAMENTO DE REGIÕES ESTUA-

RINAS EM PORTUGAL: O ESTUÁRIO DO TEJO 

 
Um dos problemas comummente apontado ao 

ordenamento do território decorre da inadequada asso-
ciação dos riscos à ocupação e transformação do territó-
rio, nomeadamente os riscos associados às cheias e 
inundações, erosão em zonas costeiras, e riscos sísmi-
cos, o que coloca em causa a integridade destes territó-
rios e dos que nele habitam (Lei n.º 58/2007, de 04 de 
setembro).  

Deste modo, no que se refere às zonas costeiras, a 
“Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona 
Costeira (ENGIZC)”, (RCM n.º 82/2009, de 08 de 
setembro), à semelhança do “Quadro Estratégico para a 
Política Climática (QEPiC)” (RCM n.º 56/2015, de 30 
de julho), “Estratégia Nacional de Adaptação às Altera-
ções Climáticas (ENAAC 2020)” (RCM n.º 56/2015, de 
30 de julho) e “Programa Nacional para as Alterações 

Climáticas 2020/2030 (PNAC)” (RCM n.º 56/2015, de 
30 de julho), enfatiza a necessidade de integração das 

problemáticas associadas às alterações climáticas na 
gestão costeira. Isto para que sejam incorporadas medi-
das e orientações setoriais específicas de adaptação às 
alterações previsíveis, nomeadamente as referentes à 
subida do NMM, de forma a ser possível antecipar, 
prevenir e gerir situações de risco e minimizando possí-
veis impactes que daí possam decorrer, quer sejam de 
natureza ambiental, social ou económica (RCM n.º 
82/2009, de 08 de setembro). 

Especificamente no que se refere ao estuário do 
Tejo, é importante referir que tanto o “Programa Nacio-
nal da Política de Ordenamento do Território 
(PNPOT)” (Lei n.º 58/2007, de 04 de setembro) como 

“Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 
Metropolitana de Lisboa (PROT-AML)” (CCDRLVT, 
2002) em vigor, apesar de reconhecerem a existência de 

fragilidades e vulnerabilidades nas frentes ribeirinhas 
estuarinas, acabam por não aprofundar a problemática 
dos efeitos das alterações climáticas. Algo a que a 
“Proposta de Alteração ao PROT-AML”, que acabou 
por não ser aprovada, conferia maior atenção 
(CCDRLVT, 2010). 

Esta situação é tanto mais relevante quanto se per-
cebe que prevalece um importante vazio ao nível dos 

IGT, decorrente da não aprovação do “Plano de Ordena-
mento do Estuário do Tejo” (POET). Embora não tendo 
sido aprovado, os trabalhos preparatórios deste IGT 
contemplam cenários referentes a situações de cheia, 
incluindo o efeito associado à subida do NMM. Concre-
tizando, são considerados dois cenários que contemplam 
este efeito das alterações climáticas, sendo que um des-
ses cenários aponta para uma subida de 0,50m e outro 
para uma subida de 0,80m (DHV, 2011). Note-se que 
esta delimitação de áreas inundáveis com incorporação 
da subida do NMM tenderia a constituir-se como um 
importante quadro de referência para a elaboração dos 
IGT de âmbito municipal, nomeadamente os Planos 
Diretores Municipais (PDM). A este propósito é de 
notar que Fernandes e Neves (2017) procederam à análi-
se de vários PDM em eficácia nos municípios ribeiri-
nhos do estuário do Tejo, tendo concluído que apenas 
nos casos de Oeiras, Lisboa e Vila Franca de Xira são 
equacionados os efeitos da subida do NMM, utilizando 
no entanto medidas diferenciadas para aferição desta 
subida. Cumpre ainda salientar que um dos objetivos 
específicos preconizados pelo POET estava relacionado 
precisamente com a definição de “regras e medidas de 
utilização da orla estuarina, com consideração dos [IGT] 
aplicáveis, que permitam uma gestão sustentada dos 
ecossistemas associados” (Despacho n.º 21020/2009, de 
18 de setembro), o que tenderia a potenciar a uniformi-

zação da metodologia de delimitação das áreas inundá-
veis, contemplando os efeitos da subida do NMM 
(Fernandes e Neves, 2017). 

 
3. O PLANEAMENTO DE REGIÕES ESTUA-

RINAS EM ÁFRICA DO SUL: O ESTUÁRIO DO 

BREEDE 

 
No caso de África do Sul, a gestão das regiões 

estuarinas tem como enquadramento os “Estuarine 
Management Plans” (EMP), sendo a sua elaboração de 
caráter obrigatório, abrangendo todos os estuários do 
país (291 estuários). Um outro aspeto relevante é o facto 
de tanto a participação da sociedade civil como dos 
organismos públicos estar assegurada através da Res-
ponsible Management Authority (RMA), algo que faci-
lita a cooperação entre todos os intervenientes para uma 
governança mais eficiente (Cilliers e J.B., 2016; Wes-
tern Cape Government, 2016). 

Acresce que os EMP têm que estar em concordân-
cia com as diretrizes dos demais instrumentos de pla-
neamento e ordenamento do território que lhe estão 
associadas, nomeadamente com o “National Estuarine 
Management Protocol” (NEMP), que estabelece os 
elementos que têm que constar obrigatoriamente nos 
EMP e aqueles que são de carácter opcional. Por sua 
vez, este terá que estar em consonância com o “National 
Environmental Management: Integrated Coastal Mana-
gement Act” (Act No. 24 of 2008), alterado pelo Act 
No. 36 of 2014 (Celliers et al., 2009; Act No. 24 of 
2008; Act No. 36 of 2014). 

O ICM Act está estruturado de acordo com as 
diretrizes do “NEMA – National Environmental Mana-
gement Act” (Act No. 107 of 1998), sendo a base para a 
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gestão integrada de zonas costeiras e estuarinas em Áfri-
ca do Sul. Estabelece um sistema de gestão integrada de 
zonas costeiras (GIZC) através da determinação de nor-
mas, padrões e políticas de promoção e conservação dos 
ambientes costeiros, de forma a assegurar um desenvol-
vimento e uso adequado numa perspetiva económica, 
social e ecologicamente sustentável (Act No. 24 of 
2008; Act No. 36 of 2014). 

O ICM Act estabelece três tipos de faixas de prote-
ção costeiras que merecem destaque: (1) coastal protec-
tion zone (CPZ); (2) coastal setback management lines 

(CSML); (3) special management areas (SMA). A CPZ 

é uma faixa terrestre medida a partir da linha máxima de 
preia-mar, sendo a sua extensão de 100 metros em áreas 
urbanas e de 1000 metros em áreas rurais. Esta faixa 
destina-se a proteger as populações, bens e atividades 
económicas do risco ou suscetibilidade associadas às 
ameaças apresentadas pelos processos dinâmicos costei-
ros (nomeadamente as tempestades costeiras e outros 
eventos climáticos extremos), pelas cheias e pela subida 
do NMM (Act No. 24 of 2008). Em relação às CSML, 
definidas pelo Act No. 36 of 2014, são implementadas 
ao nível da província, em concordância com os municí-
pios e todas as partes interessadas, promovendo o senti-
do de governança e de participação pública nos proces-
sos de decisão (Act No. 36 of 2014). Contrariamente às 
anteriores, estas linhas são dinâmicas, podendo coexistir 
várias linhas numa dada área, podendo estar ligadas ao 
avanço da erosão costeira ou a outra situação passível 
de colocar em risco vidas humanas. As SMA procuram 
ainda dar resposta a outras questões ligadas ao zona-
mento. Estas linhas destinam-se à proteção de ecossiste-
mas e biodiversidade costeira considerados relevantes 
(Celliers et al., 2009). 

Algo que demonstra que a abordagem de planea-
mento de regiões estuarinas em África do Sul constitui 
uma boa prática a ter em conta prende-se com a expe-
riência do estuário do Breede (Western Cape). A elabo-
ração deste EMP teve início em 2008, tendo o plano 
vindo a sofrer alterações deste então. A última está asso-
ciada à necessidade de proceder a ajustes essenciais para 
que o EMP corresponda às diretrizes decorrentes da 
introdução do NEMP, aquando da sua promulgação em 
2013 (Act No. 24 of 2008 – National Estuarine Manage-

ment Protocol; Western Cape Government, 2016). É 
ainda relevante salientar que uma vez que o estuário 
abrange a área de dois municípios locais (i.e. Swellen-
dam e Hessequa), estes acabam por fazer uma gestão 
colaborativa do referido estuário (Western Cape 
Government, 2016). 

Um outro aspeto relevante, que se verificou tanto 
no EMP do Breede como noutros planos de estuário 
(e.g. Olifants e Swartkops), está relacionado com a par-

ticipação de stakeholders, dos setores público e privado, 

nos processos de decisão dos respetivos EMP. Destaca-
se a sua participação na elaboração das plantas de zona-
mento, nas quais foram consideradas as CPZ, as CSML 
e as SMA, previstas no ICM Act (Anchor Environ-
mental, 2010; Enviro-Fish Africa, 2011; Act No. 24 of 
2008; Act No. 36 of 2014; Western Cape Government, 
2016). 

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 
A análise da abordagem da adaptação às alterações 

climáticas em regiões estuarinas por parte dos IGT em 
Portugal e África do Sul coloca em evidência um con-
junto de diferenças sobre o qual importa atentar, na 
medida em que são passíveis de formular exemplos de 
orientações/boas práticas de África do Sul com relevân-
cia para Portugal. Um desses exemplos prende-se com o 
facto de África do Sul ter aprovado um pacote legislati-
vo que estabelece um quadro de referência preciso para 
a elaboração de planos de estuário, algo que tem vindo a 
permitir uma gradual e efetiva aprovação de EMP para 
todos os estuários do país. Note-se que em Portugal, 
mais precisamente no caso do estuário do Tejo, a elabo-
ração do POET foi determinada em 2009 (Despacho n.º 
21020/2009, de 18 de setembro), continuando este plano 

especial de ordenamento do território por aprovar. 
Um segundo exemplo de uma boa prática de Áfri-

ca do Sul está relacionado com a determinação de zonas 
de proteção que visam garantir a resiliência territorial 
face aos efeitos das alterações climáticas. No caso das 
CSML, estas acabam por se constituir como linhas de 
referência a considerar pelos demais instrumentos de 
planeamento. No caso de Portugal – mais especifica-
mente no estuário do Tejo –, a inexistência de um ins-
trumento de nível superior que estabeleça a área inundá-
vel em função de vários fatores (incluindo os efeitos da 
subida do NMM), acaba por se refletir na adoção de 
critérios distintos por parte dos municípios ao nível dos 
instrumentos de planeamento territorial de âmbito muni-
cipal, nomeadamente nos PDM. 

Finalmente, um terceiro exemplo de uma boa prá-
tica de África do Sul envolve a metodologia de partici-
pação pública adotada, que garante uma efetiva partici-
pação dos stakeholders (públicos e privados) ao longo 

de todo o processo de elaboração dos EMP.  
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