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Anexo I – Actores Entrevistados e Guiões das Entrevistas 

Quadro AI-1. Actores Entrevistados 

N.º de 
Ordem 

Nome Entidade Cargo/Função Data da Entrevista Guião 

1 António Fernandes 
Júnior 

--- Antigo Arrais  Várias (ao longo de 
2011) 

Guião 1 

2 António José 
Fernandes 

--- Antigo Moço Várias (ao longo de 
2011) 

Guião 1 

3 Mário Pinto Associação Naval 
Sarilhense (ANS) 

Presidente da Direcção da ANS. 
Antigo Marítimo e Membro do 
Sindicato dos Transportes Fluviais 

Várias (ao longo de 
2011 e 2012) 

Guião 1 

4 Eugénio de Jesus 
Rodrigues 

--- Antigo Camarada 30 de Janeiro de 
2012 

Guião 1 

5 Eng.º Nuno Canta Câmara Municipal do 
Montijo 

Vereador do Pelouro das Obras e 
Meio Ambiente 

16 de Fevereiro de 
2012 

Guião 2 

6 Eng.º João Lobo Câmara Municipal da 
Moita 

Presidente da Câmara, com os 
Pelouros do Planeamento 
Estratégico, Urbanismo e 
Informação 

01 de Março de 
2012 

Guião 2 

7 Dr.ª Paula 
Magalhães 

Câmara Municipal do 
Seixal 

Directora do Departamento de 
Desenvolvimento Estratégico 

15 de Março de 
2012 

Guião 2 

8 Arq.ª Carla Jardim Câmara Municipal do 
Seixal 

Chefe de Divisão de Planeamento 
e Urbanismo (Departamento de 
Planeamento e Urbanismo) 

15 de Março de 
2012 

Guião 2 

9 Dr. Rui Lopo Câmara Municipal do 
Barreiro 

Vereador dos Pelouros do 
Planeamento, Ordenamento do 
Território, Ambiente, Paisagismo 
e Mobilidade 

21 de Maio de 2012 Guião 2 

10 José Maria dos 
Santos 

Sociedade 
Cooperativa União 
Piscatória 
Aldegalense (SCUPA) 

Presidente da Direcção da SCUPA. 
Antigo Pescador. 

07 de Junho de 2013 Guião 3 

11 Arq. Emanuel 
Santos 

Câmara Municipal do 
Barreiro 

Chefe de Equipa Multidisciplinar 
(Departamento de Planeamento 
e Gestão Urbanística) 

06 de Novembro de 
2013 

Guião 2 

12 Arq. Nuno Oliveira 
Marques 

Parque EXPO, S.A. Director de Projecto 24 de Setembro de 
2013 

Guião 4 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro AI-2. Guiões das Entrevistas 

Referência Tipo de Entrevista Guião  

Guião 1 Semi-Estruturada 1. Em que período exerceu actividade nas embarcações tradicionais do 
Estuário do Tejo? 

2. Que funções desempenhou e em que tipos de embarcações? 

3. Quais os principais produtos transportados? 

4. Quais os principais portos/cais de origem e destino desses produtos? 

5. Para além dos portos/cais para os quais realizava serviço, que outros 
existiam à data no Estuário do Tejo e “rio acima”? 

6. Esses portos/cais estavam vocacionados para a movimentação de que 
produtos? 

7. Em que estaleiros era assegurada a manutenção das embarcações em 
que trabalhou? 

8. Para além desses estaleiros, que outros, vocacionados para 
embarcações tradicionais, existiam à data no Estuário do Tejo? 

Guião 2 Semi-Estruturada 1. Quais os planos e projectos, em eficácia e em elaboração, com 
incidência nas frentes ribeirinhas do município? 

2. Quais as grandes linhas de orientação estabelecidas por estes 
documentos? 

3. Qual o seu grau de execução? 

4. Quais as prioridades da autarquia para as frentes ribeirinhas? 

5. Para além destes planos/projectos, que outros foram 
concebidos/executados no passado? 

Guião 3 Semi-Estruturada 1. Em que período exerceu a actividade de pescador? 

2. Que embarcações eram predominantemente utilizadas nesse período 
no Estuário do Tejo? 

3. Quais as artes de pesca utilizadas? 

4. Que comunidades piscatórias existiam à data no Estuário do Tejo? 

5. Quais os territórios de pesca utilizados por cada uma dessas 
comunidades?  

Guião 4 Não Estruturada 1. Grandes linhas orientadoras do Projecto Arco Ribeirinho Sul  

2. Principais especificidades das soluções preconizadas para cada um dos 
três territórios de intervenção do Projecto 

3. Forma como os usos e funções anteriores influenciaram as opções e 
soluções delineadas pelo Projecto 

4. Articulação existente entre o Projecto e os Instrumentos de 
Planeamento Territorial (em eficácia e em elaboração) para os 
territórios de intervenção 

5. Articulação prevista pelo Projecto relativamente às restantes frentes 
ribeirinhas do ARS 

6. Faseamento para a resolução dos passivos ambientais 

7. Perspectiva sobre a viabilidade do Projecto face à conjuntura 
económica e financeira nacional e internacional, assim como em 
relação à suspensão de alguns investimentos estruturantes 

Fonte: Elaboração própria. 
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Anexo II – Procedimentos Metodológicos para a Delimitação Espacial das Frentes 

Ribeirinhas 

 

A operacionalização do conceito de Frente Ribeirinha e, bem assim, a delimitação 

das frentes ribeirinhas estuarinas do ARS envolveu a adoptação de um conjunto de 

procedimentos metodológicos, objectivados na aquisição, estruturação (de informação 

gráfica) e exploração de informação geográfica (e sua visualização). Neste sentido, 

utilizaram-se diferentes “instrumentos” para lidar com este tipo de informação: 

Detecção Remota (Geo-referenciação e análise visual das imagens em ambiente SIG); 

SIG (estruturação, aquisição e validação dos objectos; funções de análise espacial); e, 

Desktop Mapping (representação da informação e construção de layouts). Descreve-

se, de seguida, os procedimentos metodológicos adoptados para a delimitação das 

frentes ribeirinhas estuarinas do ARS. 

 

Quadro AII-1. Procedimentos metodológicos para a delimitação das frentes ribeirinhas do ARS 

Passo Procedimento Razão do Procedimento Resultado Obtido 

1 Inserção dos rasters das Cartas Militares n.º 431, 
432, 441-B, 442 e 433 (Serviço Cartográfico do 
Exército, 1961a, 1961b, 1961c, 1962 e 1971), 
previamente digitalizadas. 

 

Obtenção de uma base 
cartográfica geo-
referenciada, capaz de 
facultar os pontos de 
controlo (homólogos) 
necessários à geo-
referenciação das fotografias 
aéreas. 

Obteve-se a geo-
referenciação das Cartas 
Militares, verificando-se 
um erro residual do 
processo. 

2 Geo-referenciação das fotografias aéreas para os 
anos de 1958 (Instituto Geográfico do Exército, 
1958a-g), 1967 (Instituto Geográfico do Exército, 
1967) e 1986 (Instituto Geográfico do Exército, 
1986), mediante o estabelecimento de 
correspondências (associação manual) entre os 
elementos da Carta Militar – pontos de controlo – 
e os mesmos elementos da fotografia aérea. 
Foram validados, em média, 10 pontos de 
controlo para cada fotografia, distribuindo-se os 
mesmos uniformemente por toda a fotografia 
(software ArcGIS – Tool Georeferencing). Este 
procedimento não foi adoptado para os 
ortofotomapas de 2007, na medida em que os 
mesmos já se encontram geo-referenciados na 
aplicação Basemaps – Imagery do software 
ArcGIS. 

Obtenção de fotografias 
aéreas geo-referenciadas 
que permitissem a análise 
visual da imagem 
(identificação) e vectorização 
de linhas (delimitação do 
limite exterior das frentes 
ribeirinhas estuarinas) e 
polígonos (edificado). 

O resultado obtido foi a 
geo-referenciação das 
fotografias aéreas, 
verificando-se um erro 
residual do processo. 

3 Delimitação do limite exterior (waterside) das 
frentes ribeirinhas estuarinas do ARS, através da 
análise visual da imagem, procedendo-se à 
identificação e vectorização do objecto (sofware 

Elaboração de uma linha 
(line) que permitisse 
executar o procedimento de 
criação de um polígono 

Obteve-se uma linha (line) 
correspondente ao 
limite/contorno exterior 
(waterside) das frentes 



ANEXO II – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA A DELIMITAÇÃO ESPACIAL DAS FRENTES RIBEIRINHAS 

AII-ii 

Passo Procedimento Razão do Procedimento Resultado Obtido 

ArcGIS – extensão Editor) com base na fotografia 
aérea mais recente (2007). Para vectorizar o 
limite exterior das frentes ribeirinhas foi 
considerado o limite da superfície terrestre não 
sujeita à acção da maré (i.e. superfície 
permanentemente emersa). 

(buffer) de 150m (para o 
lado de terra – land side), 
correspondente ao critério 
quantitativo adoptado para a 
delimitação espacial das 
frentes ribeirinhas.   

ribeirinhas (Figuras AII-1 a 
AII-7). 

4 Criação de um polígono (buffer) correspondente 
ao critério adoptado para a delimitação espacial 
das frentes ribeirinhas estuarinas, i.e., 150m a 
partir da linha (line) vectorizada no passo anterior 
(sofware ArcGIS – Geoprocessing – Buffer).  

Delimitação espacial 
preliminar das frentes 
ribeirinhas estuarinas. 

Obteve-se um polígono 
com 150m de largura, 
definido a partir do limite 
exterior (waterside) da 
frente ribeirinha (Figuras 
AII-8 a AII-14). 

5 Validação geométrica da informação, adoptando-
se a seguinte sequência (manual) de 
procedimentos (sofware ArcGIS – extensão 
Editor): ajustamento dos limites do polígono da 
frente ribeirinha que ultrapassam o seu âmbito 
espacial (Erro Tipo I – Figuras AII-15 e AII-16); 
ajustamento dos limites do polígono sobrepostos 
que, pela proximidade de linhas (lines), 
ultrapassam o seu âmbito espacial (Erro Tipo II – 
Figuras AII-17 e AII-18); correcção de imprecisões 
topológicas de correspondência entre o polígono 
e a linha correspondente ao limite exterior da 
frente ribeirinha (Erro Tipo III – Figura AII-19 e AII-
20). Após a correcção de cada uma das tipologias 
de erros realizou-se uma nova validação da 
informação. 

Correcção dos erros 
geométricos apresentados 
pelo polígono 
correspondente à frente 
ribeirinha. 

Resultou um polígono 
(Frente Ribeirinha) 
devidamente corrigido e 
validado geometricamente 
(Figuras AII-21 a AII-26).  

6 Ajustamento do polígono correspondente à frente 
ribeirinha por forma a eliminar espaços 
intersticiais não compreendidos neste polígono 
(Figuras AII-27 e AII-28) em resultado do critério 
quantitativo adoptado (150m).  

Eliminação de espaços 
intersticiais ao polígono da 
frente ribeirinha. 

Resultou um polígono 
(Frente Ribeirinha) 
devidamente ajustado, 
sem espaços intersticiais 
no seu interior (Figuras AII-
29 e AII-30). 

7 Ajustamento do polígono correspondente à frente 
ribeirinha de acordo com: (i) orografia, morfologia 
urbana e importância da relação urbanística e 
funcional estabelecida com o plano de água (no 
caso dos espaços urbanos e industriais); (ii) efeito 
de margem da mancha/corredor de ocupação (no 
caso dos espaços naturais, agrícolas, agro-
florestais e verdes urbanos). 

Assegurar a coerência do 
polígono correspondente à 
frente ribeirinha com a 
morfologia urbana e com a 
relação urbanística e 
funcional estabelecida com o 
plano de água. 

Resultou um polígono 
(Frente Ribeirinha) 
devidamente ajustado e 
coerente com os critérios 
estabelecidos para a sua 
delimitação (Figuras AII-31 
a AII-46). 

8 Análise visual da imagem, identificando e 
vectorizando os objectos (edifícios) 
compreendidos no polígono correspondente às 
frentes ribeirinhas estuarinas do ARS através das 
fotografias aéreas geo-referenciadas. 

Elaboração de quatro bases 
cartográficas (para os anos 
de 1958, 1967, 1986 e 2007 
– Figuras AII-47 a AII-50) com 
os objectos (edifícios) 
necessários à concepção dos 
mapas temáticos relativos à 
evolução do edificado nas 
frentes ribeirinhas. 

Resultaram polígonos 
(edifícios) para quatro 
anos distintos (1958, 1967, 
1986 e 2007) que 
representam os objectos a 
considerar na análise 
espacial (Figuras AII-51 a 
AII-54). 

9 Criação de quatro ficheiros distintos (shapefile) a 
partir do ficheiro do Projecto, cada um dos quais 
contendo apenas os objectos para um ano 
(software ArcGIS). 

Elaboração de mapas que 
permitam perceber a 
evolução das áreas 
edificadas nas frentes 
ribeirinhas. 

O resultado foi a obtenção 
de quatro ficheiros 
distintos com o edificado 
para os seguintes anos de 
referência: 1958, 1967, 
1986 e 2007. 
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Passo Procedimento Razão do Procedimento Resultado Obtido 

10 Realização de mapas temáticos (para a sua 
concepção foi necessária a recolha de informação 
cartográfica complementar disponibilizada pelo 
Instituto Geográfico Português – “Carta 
Administrativa Oficial de Portugal”) (software 
ArcGIS). 

Construção dos layouts. Obtiveram-se os mapas 
temáticos com áreas 
edificadas nas frentes 
ribeirinhas, por município, 
para os anos de referência. 

11 Construção de layouts dos mapas elaborados 
(software ArcGIS). 

Visualização da informação. Obtiveram-se os layouts 
sobre esta informação, 
apresentados neste 
trabalho. 
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Figura AII-1. Delimitação do limite exterior (waterside) das frentes ribeirinhas do ARS 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-2. Delimitação do limite exterior (waterside) da frente ribeirinha do concelho de 
Almada 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-3. Delimitação do limite exterior (waterside) da frente ribeirinha do concelho do 
Seixal 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-4. Delimitação do limite exterior (waterside) da frente ribeirinha do concelho do 
Barreiro 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-5. Delimitação do limite exterior (waterside) da frente ribeirinha do concelho da 
Moita 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-6. Delimitação do limite exterior (waterside) da frente ribeirinha do concelho do 
Montijo 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-7. Delimitação do limite exterior (waterside) da frente ribeirinha do concelho de 

Alcochete 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-8. Buffer (150m) das frentes ribeirinhas do ARS 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-9. Buffer (150m) da frente ribeirinha do concelho de Almada 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-10. Buffer (150m) da frente ribeirinha do concelho do Seixal 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-11. Buffer (150m) da frente ribeirinha do concelho do Barreiro 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-12. Buffer (150m) da frente ribeirinha do concelho da Moita 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-13. Buffer (150m) da frente ribeirinha do concelho do Montijo 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-14. Buffer (150m) da Frente Ribeirinha do Concelho de Alcochete 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-15. Exemplo de Erro Tipo I 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

 

Figura AII-16. Exemplo de Erro Tipo I 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-17. Exemplo de Erro Tipo II 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

 

Figura AII-18. Exemplo de Erro Tipo II 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-19. Exemplo de Erro Tipo III 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

 

Figura AII-20. Exemplo de Erro Tipo III 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-21. Exemplo de correcção de Erro Tipo I 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

 

Figura AII-22. Exemplo de correcção de Erro Tipo I 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-23. Exemplo de correcção de Erro Tipo II 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

 

Figura AII-24. Exemplo de correcção de Erro Tipo II 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-25. Exemplo de correcção de Erro Tipo III 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-26. Exemplo de correcção de Erro Tipo III 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-27. Exemplo de espaço intersticial não compreendido no polígono 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-28. Exemplo de espaço intersticial não compreendido no polígono 

 

Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-29. Exemplo de eliminação de espaços intersticial não compreendido no polígono 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

 

Figura AII-30. Exemplo de eliminação de espaços intersticial não compreendido no polígono 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-31. Exemplo de polígono desajustado  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-32. Exemplo de polígono ajustado de acordo com a orografia e com a relação 
funcional estabelecida com o plano de água 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-33. Exemplo de polígono desajustado  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-34. Exemplo de polígono ajustado de acordo com a orografia  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-35. Exemplo de polígono desajustado  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-36. Exemplo de polígono ajustado de acordo com a morfologia urbana e com a 
relação urbanística e funcional estabelecida com o plano de água 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-37. Exemplo de polígono desajustado  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-38. Exemplo de polígono ajustado de acordo com a morfologia e relação funcional 
estabelecida com o plano de água 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-39. Exemplo de polígono desajustado  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-40. Exemplo de polígono ajustado de acordo com a morfologia e relação funcional 
estabelecida com o plano de água 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-41. Exemplo de polígono desajustado  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-42. Exemplo de polígono ajustado de acordo com o efeito de margem/corredor de 
ocupação 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-43. Exemplo de polígono desajustado  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

Figura AII-44. Exemplo de polígono ajustado de acordo com o efeito de margem/corredor de 
ocupação 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-45. Exemplo de polígono desajustado  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

 

 

Figura AII-46. Exemplo de polígono ajustado de acordo com o efeito de margem/corredor de 
ocupação 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-47. Base cartográfica relativa à área edificada na frente ribeirinha de Alcochete 
(1958)  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Instituto Geográfico do Exército, 1958a, 1958b, 1958c, 1958d, 

1958e, 1958f, 1958g.  

 

 

Figura AII-48. Base cartográfica relativa à área edificada na frente ribeirinha de Alcochete 
(1967)  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Instituto Geográfico do Exército, 1967.  
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Figura AII-49. Base cartográfica relativa à área edificada na frente ribeirinha de Alcochete 
(1986)  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Instituto Geográfico do Exército, 1986.  

 

 

Figura AII-50. Base cartográfica relativa à área edificada na frente ribeirinha de Alcochete 
(2007)  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AII-51. Exemplo de polígonos vectorizados para o ano 1958  

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Instituto Geográfico do Exército, 1958f.  

 

Figura AII-52. Exemplo de polígonos vectorizados para o ano 1967 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Instituto Geográfico do Exército, 1967.  
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Figura AII-53. Exemplo de polígonos vectorizados para o ano 1986 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Instituto Geográfico do Exército, 1986.  

 

Figura AII-54. Exemplo de polígonos vectorizados para o ano 2007 

 
Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 

Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Anexo III – Figuras Complementares 

Figura AIII-1. Eixos de comunicação e interacção entre a frente de água e o espaço urbano 
adjacente (Port Vell, Barcelona – Espanha) 

  
Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIII-2. Parque de estacionamento na frente de água de Boston (EUA) 

   

Fonte: Própria, 2010. 
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Figura AIII-3. Pessoal a banhos na Trafaria no início do século XX 

 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa, Colecção Joshua Benoliel (Código de Referência: PT/AMLSB/JBN/000775).  

 

Figura AIII-4. Principais acessibilidades rodoviárias do Eixo Montijo-Alcochete 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura AIII-5. Distância-tempo1 à cidade do Montijo, antes (i) e após (ii) a construção da Ponte 
Vasco da Gama e IC32 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

                                                      

1
 O cálculo considerou a rede rodoviária existente, antes e após a construção da Ponte Vasco da Gama e 

IC32. O tempo de deslocação foi calculado com base na tipologia da rede rodoviária, considerando-se os 
valores de velocidade máximos para um veículo ligeiro definidos no Código da Estrada. 

(i)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

(ii) 
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Figura AIII-6. Distância-tempo2 à Vila de Alcochete, antes (i) e após (ii) a construção da Ponte 
Vasco da Gama e IC32 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

                                                      
2
 O cálculo considerou a rede rodoviária existente, antes e após a construção da Ponte Vasco da Gama e 

IC32. O tempo de deslocação foi calculado com base na tipologia da rede rodoviária, considerando-se os 
valores de velocidade máximos para um veículo ligeiro definidos no Código da Estrada. 

(i)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

(ii) 
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Figura AIII-7. Núcleo de Lazer do Rosário (Moita) – Parque de Merendas aquando da sua 
inauguração (1993) 

 
Fonte: Arquivo do Município da Moita (Autoria: Desconhecido, 1993). 

 

Figura AIII-8. Parque José Afonso (Baixa da Banheira, Moita), aquando da inauguração da 1.ª 
Fase (1988) 

 
Fonte: Arquivo do Município da Moita (Autoria: Desconhecido, 1988). 
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Figura AIII-9. Rede de pesca na porta de uma habitação em Sarilhos Pequenos, Moita (i) e no 
“Bairro dos Pescadores”, Montijo (ii) 

  
Fonte: Própria, 2005; Própria, 2012. 

 

 

 

Figura AIII-10. Bateira do Tejo, em primeiro plano, atracada no Cais da Moita (Moita) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

 

 

 

 

(i) (ii) 
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Figura AIII-11. Motoras “Lubélia Maria” (i) e “Alerta do Mar” (ii) 

  

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

 

Figura AIII-12. Canoa “Deolinda Maria” 

 

Fonte: Própria, 2012. 

 

 

(i) (ii) 



ANEXO III – FIGURAS COMPLEMENTARES 

AIII-viii 

Figura AIII-13. Estruturas do posto de captação de larvas e parques de criação e engorda de 
ostras (i) e processo de recolha de ostras para exportação (ii), na Ilha do Montijo  

  

Fonte: Elaboração própria sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, 
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community; Arquivo Histórico da Associação Naval 

Sarilhense (Autoria: Desconhecido, cedida por Natália Rosa) 

 

 

 

Figura AIII-14. Vista geral (i) e pormenor (ii) de banco de cascas de ostras em Alburrica 
(Barreiro) 

  

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

(i) (ii) 

(ii) (i) 
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Figura AIII-15. Automóvel sendo transportado pela embarcação tradicional “Lancha de Vila 
Franca” 

 
Fonte: Museu de Marinha (Colecção Seixas). 

 

 

Figura AIII-16. Antigos armazéns de vinho pertencentes a José Maria da Fonseca, em Palhais 
(Barreiro) 

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIII-17. Fragata “Ninfa” navegando no Estuário do Tejo 

 
Fonte: Arquivo Histórico da Associação Naval Sarilhense (Autoria: Desconhecido). 

 

Figura AIII-18. Embarcação tradicional Varino e Ponte Marechal Carmona (Vila Franca de Xira)3 

 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa, Colecção Garcia Nunes (Código de Referência: PT/AMLSB/NUN/S00538). 

                                                      
3
 Esta fotografia tem a particularidade de formular um quadro representativo das dinâmicas à data 

prevalecentes: o desenvolvimento da rede e do transporte rodoviário ilustrado pela Ponte Marechal 
Carmona, em segundo plano, e o declínio das embarcações tradicionais ilustrado por um Varino 
abandonado na margem, em primeiro plano.     
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Figura AII-19. Antiga fábrica de cal localizada em Palhais (Barreiro)   

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIII-20. Antigo forno de cal localizado no Rosário (Moita) 

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIII-21. Antigo forno de cal localizado no Montijo 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIII-22. Barcos dos Moinhos 

 

Fonte: Extraído de SOUZA, 1986. 
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Figura AIII-23. Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos (Moita)   

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIII-24. Estaleiro Naval do Gaio (Moita) 

 

Fonte: Própria, 2007. 
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Figura AIII-25. Ponte-cais da Parceria Geral de Pescarias (Azinheira Velha – Barreiro)   

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIII-26. Ponte-cais que servia a Sociedade de Armadores de Navios e Secagem de 
Bacalhau (Palhais – Barreiro)   

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIII-27. Ponte-cais da Atlântica (Ponta dos Corvos – Seixal)   

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIII-28. Ponte-cais da Vila de Alcochete   

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIII-29. Instalação de secagem artificial da unidade da Parceria Geral de Pescarias 
(Azinheira Velha – Barreiro)   

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

Figura AIII-30. Edifício da fábrica da Sociedade de Conservas Progresso (Trafaria – Almada)   

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIII-31. Edifício da fábrica da Conserveira Gio Batta Tabuco (Porto Brandão – Almada) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

Figura AIII-32. Vista parcial das casas das operárias da fábrica da Sociedade de Conservas La 
Paloma (Ginjal – Almada)   

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIII-33. Edifício da Fábrica de Conservas Sereia (Seixal) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

Figura AIII-34. Antigas instalações dos estaleiros navais Parry & Son, Lda. (Cubal – Ginjal, 
Almada)   

 

Fonte: Própria, 2010. 
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Figura AIII-35. Plano inclinado do estaleiro naval do Porto Brandão (Almada) 

  

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIII-36. Terminal de Granéis Alimentares da Trafaria (Almada)   

 

Fonte: Própria, 2010. 
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Figura AIII-37. Terminal de Granéis Alimentares da Palença (Almada) 

  

Fonte: Própria, 2010. 

 

 

Figura AIII-38. Sede Social do CNA (Cacilhas – Almada)  

 
Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIII-39. Propostas de intervenção nas frentes ribeirinhas do concelho de Almada 

 

Fonte: Extraído de APL, 1990. 
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Figura AIII-40. Passeios a bordo das embarcações Varino “Amoroso” (i) e Bote-de-fragata “Baía 
do Seixal” (ii) 

   

Fonte: Própria, 2010. 

. 

 

Figura AIII-41. Fábrica de Lanifícios da Arrentela (Seixal) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

(i) (ii) 
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Figura AIII-42. Bote-de-fragata “Gaivotas” aguardando reparação no Estaleiro Naval de Sarilhos 
Pequenos (Moita) 

 

Fonte: Própria, 2008. 

 

 

 

Figura AIII-43. Instalações da empresa Lisbon Fresh Water Supply, Limited (i) e Antiga Ponte-
Cais utilizada para a Distribuição de Água (ii), Talaminho (Seixal)    

    

Fonte: Própria, 2013; Própria, 2011. 

 

 

 

 

(i) (ii) 
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Figura AIII-44. Rede de vias cicláveis proposta pelo PMAB 

 

Fonte: Elaboração própria com base em FARINHA et al., 2008. 
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Figura AIII-45. Estaleiro de Desmantelamento Naval instalado no Cais Novo (Alhos Vedros, 
Moita) 

  

Fonte: Própria, 2007. 

 

 

Figura AIII-46. Exemplos de Placas Informativas ao longo dos percursos pedonais/cicláveis 
(Moita) 

   

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III – FIGURAS COMPLEMENTARES 

AIII-xxvi 

Figura AIII-47. Exemplos equipamentos de apoio à prática desportiva existentes ao longo dos 
percursos pedonais/cicláveis (Moita) 

   

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIII-48. Áreas dos concelhos da Moita e Montijo com vocação lúdico-turística  

 

Fonte: Elaboração própria com base em APL (1990), sobre fotografia aérea Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, 
USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 
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Figura AIII-49. Passeios a bordo do Varino “O Boa Viagem” 

  

Fonte: Própria, 2007; Própria, 2013. 

 

Figura AIII-50. Cais dos Vapores (Montijo) na actualidade (i) e antes da remoção da estrutura 
em arco (ii), Montijo  

  

Fonte: Própria, 2008; Arquivo Municipal de Lisboa, Colecção Arnaldo Madureira (Código de Referência: 
PT/AMLSB/ARM/I02415).  

 

Figura AIII-51. Edificado na Rua do Norte, a Nascente (i) e Poente (ii) da Capela da Senhora da 
Vida (Alcochete) 

   

Fonte: Própria, 2013. 

(ii) (i) 
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Figura AIII-52. Pintura mural de contestação ao projecto de construção do terminal de 
contentores na Trafaria (Almada) 

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Quadro AIV-3. Normas Específicas para a Unidade Territorial “Estuário do Tejo” apresentadas 
na Proposta de Alteração do PROT-AML (2010) 

Directrizes e Medidas 
Instrumento de 

Aplicação 
Entidade 

Responsável 

Assumir a elaboração do POET como sede 
privilegiada de discussão das opções de 
ordenamento e gestão territorial, integradas e 
sustentáveis, promovendo uma participação e 
concertação alargada 

POET ARHT 

Realizar um levantamento exaustivo das actividades 
existentes no Estuário e do seu valor económico 

Estudo CCDRLVT 

Estabelecer critérios regionais para a localização 
optimizada das infra-estruturas essenciais para as 
actividades económicas suportadas pelo estuário 
numa óptica de desenvolvimento sustentável 

Estudo CCDRLVT 

Estimular e apoiar o desenvolvimento de 
actividades associadas à náutica de recreio 

PMOT, POET Câmaras Municipais, 
ARHT 

Estudar a inclusão das áreas abrangidas ZPE e Sítio 
de Interesse Comunitário do Estuário do Tejo na 
RNET 

Estudo ICNB 

Fonte: Adaptado de CCDRLVT, 2010. 
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Quadro AIV-4. Normas Específicas para a Unidade Territorial “Arco Ribeirinho Sul” apresentadas 
na Proposta de Alteração do PROT-AML (2010) 

Directrizes e Medidas 
Instrumento de 

Aplicação 
Entidade 

Responsável 

Implementar o Projecto ARS Plano 
Estratégico do 
Projecto ARS 

Sociedade Arco 
Ribeirinho Sul, SA 

Afirmar as aglomerações de Almada, Seixal, Barreiro e Montijo 
como centralidades supra-municipais complementares a Lisboa no 
âmbito da Península de Setúbal, suportadas num quadro de 
acessibilidades internas e externas de qualidade 

PMOT Câmaras 
Municipais 

Qualificar o eixo Almada-Corroios-Fogueteiro, incluindo a 
extensão a poente da Autoestrada, contendo a densificação e 
requalificando as áreas urbanas mais degradadas 

PMOT Câmaras 
Municipais 

Concretizar a articulação interna, funcional e urbanística do sub-
sistema urbano Almada/Alcochete e do interior dos concelhos de 
Almada e Seixal, assim como as relações com os territórios 
envolventes, através: (a) do reforço das acessibilidades locais e 
metropolitanas, (b) da qualificação dos núcleos degradados, (c) da 
dotação de equipamentos e infra-estruturas estruturantes, (d) da 
criação e valorização de espaço público associado à 
implementação da Estrutura Ecológica Metropolitana (EEM) 

PMOT, POAP, 
Plano de Gestão 

da ZPE 

Câmaras 
Municipais 

Promover esta Unidade como área privilegiada para a regeneração 
urbana da AML-Sul, garantindo-lhe limites coerentes e estáveis e 
direccionando dinâmicas de urbanização e edificação resultantes 
da implantação do NAL para a revitalização das aglomerações 
urbanas estruturadoras 

PMOT Câmaras 
Municipais 

Definir, através de UOPG, as formas de estruturação urbana, 
promovendo a articulação dos tecidos e salvaguardando os valores 
naturais e culturais, criando remates urbanos coerentes e estáveis 
e integrando as Áreas e Corredores da EEM com funções de 
desafogo e quebra do contínuo urbano 

PMOT Câmaras 
Municipais 

Reconverter as áreas industriais obsoletas ou abandonadas, 
integrando-as em projectos de requalificação global das áreas 
ribeirinhas, assegurando a descontaminação de solos e 
privilegiando a sua utilização para a instalação de novas 
actividades económicas em sectores inovadores e/ou induzidas 
pelo NAL 

PMOT, Plano 
Estratégico do 
Projecto ARS 

Câmaras 
Municipais, 
ParPública 

Reforçar a centralidade atribuída ao Turismo Cultural no contexto 
das prioridades estratégicas para o desenvolvimento dos 
municípios que compõem o ARS, assumindo os recursos 
patrimoniais e culturais e as indústrias criativas como vectores 
estratégicos 

Estudo Câmaras 
Municipais 

Assumir estes “novos” espaços/pólos culturais alternativos como 
potenciais âncoras turísticas municipais, integrando-os nas 
estratégias de desenvolvimento da actividade e, 
consequentemente, contribuindo para um acréscimo do número 
de turistas e visitantes e do tempo de estadia nos municípios do 
ARS 

Estudo Câmaras 
Municipais 

Assegurar a concretização de um Parque Metropolitano apoiado 
no Corredor Estruturante Secundário associado à Ribeira de Coina, 
com ligação ao Tejo através da Praia de Alburrica e ao Parque 
Natural da Arrábida através da Vala Real 

PDM Câmaras 
Municipais 
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Directrizes e Medidas 
Instrumento de 

Aplicação 
Entidade 

Responsável 

Na faixa atlântica garantir: (a) a melhoria dos equipamentos e 
infra-estruturas, potenciando o seu desenvolvimento e garantindo 
padrões de elevada qualidade ambiental e a salvaguarda dos 
recursos naturais existentes; (b) a protecção da paisagem local e 
dos seus valores ecológicos, em particular a arriba fóssil da Costa 
de Caparica e as formações dunares, garantindo que os 
desenvolvimentos turísticos ou urbanos na sua envolvente não 
põem em causa o seu valor do ponto de vista da conservação da 
natureza, a sua integridade e coerência; (c) a salvaguarda das 
áreas de produção hortícola das Terras da Costa da Caparica; (d) a 
salvaguarda das pessoas e dos bens face ao risco de erosão do 
litoral e ao recuo da linha de costa, interditando a construção de 
novas edificações nas zonas perigosas e nas faixas adjacentes e 
equacionando a relocalização de estruturas e infra-estruturas 
quando as condições de segurança relacionadas com a erosão 
litoral determinem a demolição das actuais 

PMOT, POAP, 
Plano de Gestão 

da ZPE 

Câmaras 
Municipais 

Salvaguardar as vertentes viradas ao Tejo enquanto património 
paisagístico de enquadramento do Estuário, promovendo a sua 
consolidação e a reabilitação física e funcional das margens para o 
recreio e lazer 

PMOT, POAP, 
Plano de Gestão 

da ZPE 

Câmaras 
Municipais 

Estudar a inclusão das áreas abrangidas pela Zona de Protecção 
Especial e Sítio de Interesse Comunitário do Estuário do Tejo na 
RNET 

Estudo  ICNB 

Concluir os processos de reconversão urbanística das áreas 
urbanas de génese ilegal 

PP, Loteamento Câmaras 
Municipais 

Salvaguardar as áreas de produção hortícola dos concelhos de 
Alcochete e Montijo e valorizar os seus produtos 

PMOT, POAP, 
Plano de Gestão 

da ZPE 

Câmaras 
Municipais 

Promover o ordenamento integrado no extremo oriental desta 
Unidade – Atalaia / Passil, assegurando a definição de remates 
urbanos estáveis para as áreas de contacto com os espaços 
naturais e agrícolas com elevado potencial produtivo 

PMOT Câmaras 
Municipais 

Salvaguardar as unidades de produção pecuária de leite do 
concelho da Moita 

PMOT Câmara Municipal 

Promover o saneamento ambiental das unidades de produção 
pecuária intensiva (leite e suinicultura) dos concelhos da Moita e 
do Montijo e a sua compatibilização com outros usos e definir as 
condições para a sua modernização/ampliação futuras, de forma a 
garantir o cumprimento das normas em vigor 

Estratégia 
Nacional para os 
Efluentes Agro-

Pecuários e 
Agro-Industriais 

MADRP/MAOT 

Fonte: Adaptado de CCDRLVT, 2010. 
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Quadro AIV-5. Investimentos (em contos) na indústria previstos pelo I Plano de Fomento 

Investimentos Programa Inicial Revisão de 1955  
Ajustamentos 
Posterioresa 

Siderurgia  370.000 370.000 863.000 

Refinação de petróleos 280.000 743.600 743.600 

Adubos azotados 165.000 180.000 353.775 

Celulose e papel 65.000 63.000 63.000 

Total 880.000 1.356.600 2.023.375 

a
 Diversas deliberações do Conselho Económico. 

Fonte: Presidência do Conselho de Ministros, 1959a. 

 

 

Quadro AIV-6. Principais procedimentos relativos à construção da fábrica siderúrgica durante a 
vigência do I Plano de Fomento 

Âmbito Procedimentos 

Construção 
Civil 

Assinatura do contrato de construção civil da laminagem, tendo as obras começado 
ainda em 1958; ultimaram-se as formalidades para a assinatura dos contratos de 
construção das restantes instalações principais e de algumas auxiliares. 

Assinatura do contrato de execução das terraplanagens, ficando cerca de metade do 
trabalho realizado até ao final de 1958, incluindo os trabalhos preparatórios para o 
início das obras de construção civil. 

Assinatura do contrato de construção dos primeiros 200m de cais marítimo da fábrica, 
tendo os trabalhos começado ainda em 1958. 

 Adjudicação da execução das dragagens do rio Coina, ficando cerca de metade realizada 
até ao final de 1958, ao mesmo tempo que as terras removidas, quer do rio, quer das 
terraplenagens, permitiram a recuperação de zonas antes ocupadas pelas águas. 

 Na fase de preparação do estaleiro, com vista aos trabalhos a realizar, efectuou-se a 
construção e adaptação de diversos edifícios para escritórios, refeitórios e armazéns, 
abriram-se estradas e acessos às obras em curso e instalou-se a vedação de terrenos. 

Aquisição de 
Equipamento 

Celebração do contrato com um grupo de firmas germano-belgas para o fornecimento e 
montagem de equipamento das instalações principais da fábrica (alto forno, acearia e 
laminagem), cujas entregas começaram ainda em 1958. 

Aquisição de equipamentos necessários aos trabalhos da fase de montagem, 
nomeadamente postos de transformação, gruas móveis e linhas eléctricas do estaleiro. 

Início das consultas a empresas nacionais e estrangeiras para o fornecimento de 
equipamento auxiliar da fábrica 

Fonte: Elaboração própria com base em Presidência do Conselho de Ministros, 1959a. 
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Quadro AVI-7. Investimentos realizados no Porto de Lisboa no âmbito do I Plano de Fomento 

Domínio Investimento 

Obras Marítimas Doca de Pedrouços, para o serviço de pesca (conclusão). 

Conclusão da 1.ª Secção – construção de muros-cais exteriores e respectivos 
terraplenos entre Santos e o Terreiro do Paço, na extensão de 1200m, com fundos 
de -12m, e conclusão da Doca de Santos pela construção de muros-cais interiores do 
nascente e do sul, na extensão de 400m e à cota de -8m.  

Complemento da 3.ª Secção, entre Xabregas e o Poço do Bispo – pela regularização 
da margem neste troço, compreendendo a construção de muros-cais e 
correspondentes terraplenos, na extensão de 2000m e às cotas de fundos de -8m e 
de -10m. 

Regularização da margem direita do Tejo entre Cabo Ruivo e Beirolas, incluindo a 
Doca dos Olivais (conclusão). 

Adaptação da Doca do Bom Sucesso às actividades do desporto náutico. 

Construção de uma ponte-cais em Beirolas destinada ao serviço fluvial, em especial 
ao do novo matadouro municipal e do Depósito de Material de Guerra. 

2.ª Fase das obras de abrigo e regularização da margem no Alfeite; construção dos 
molhes de protecção da doca de abrigo, obras de acostagem para embarcações de 
tráfego fluvial de passageiros e mercadorias. 

Obras na Trafaria – obras de abrigo e de acostagem para embarcações do tráfego 
fluvial de passageiros e mercadorias. 

Diversos Construção de um edifício para a sede da AGPL. 

Execução de diversas obras e instalações terrestres, tais como arruamentos, 
pavimentações, arrelvamentos, linhas férreas, vedações, colectores, armazéns e 
outros edifícios e instalações do pessoal, sondagens geológicas, etc. 

Doca seca com 220m de comprimento. 

Apetrechamento Aquisição de guindastes, rebocadores, passadiços, batelões e chalupas, pontões-
cais, básculas e balanças, material de tráfego, etc. 

Ensaios Ensaios geotécnicos e de materiais de construção. 

Fonte: Elaboração própria com base em Presidência do Conselho de Ministros, 1959a. 
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Quadro AIV-8. Utilização das embarcações do Grémio dos Proprietários do Porto de Lisboa 
(1966) 

Quantidade (ton.) 

Tonelagem das 
embarcações 

Tripulações Soldas diárias 
Aluguer diário 
em escudos 

Até 20 ton., inclusive Arrais de tráfego local 

Marinheiro de tráfego locala 
 

58$00 

55$00 

122 a 128 

De 21 a 40 ton., inclusive Arrais de tráfego local 

Marinheiro de tráfego locala 

Moço de tráfego local 
 

61$70 

56$70 

35$00 

310 a 340 

De 41 a 70 ton., inclusive Arrais de tráfego local 

Marinheiro de tráfego locala 

Marinheiro de tráfego locala 
 

65$00 

58$40 

58$40 

350 a 420 

De 71 a 170 ton., inclusive Arrais de tráfego local 

Marinheiro de tráfego locala 

Marinheiro de tráfego locala 

Moço de tráfego local 
 

65$00 

58$40 

58$40 

35$00 

440 a 660 

Superiores a 170 ton. Arrais de tráfego local 

Marinheiro de tráfego locala 

Marinheiro de tráfego locala 

Marinheiro de tráfego locala 

Moço de tráfego local 

65$00 

58$40 

58$40 

58$40 

35$00 

680 a 1860 

Utilização dos batelões 

Tonelagem das 
embarcações 

Tripulações Soldas diárias 

Até 170 ton., inclusive Arrais de tráfego local 

Camarada de tráfego locala 

Moço de tráfego local 

65$00 

59$00 

37$00 

Superiores a 170 ton. Arrais de tráfego local 

Camarada de tráfego locala 

Camarada de tráfego locala 

Moço de tráfego local 

65$00 

58$40 

58$40 

37$00 

a
 A categoria de “Marinheiro de tráfego local” foi introduzida pelo Decreto 45.969 de 15 de Outubro de 1964, que 

promulga o “Regulamento de Inscrição Marítima, Matrícula e Lotações dos Navios da Marinha Mercante e da 
Pesca”, que substitui a categoria de “Camarada de tráfego local” até então em vigor. As categorias de “Arrais de 
tráfego local” e “Moço de tráfego local” mantiveram-se neste novo enquadramento legal. 

Fonte: Adaptado de “Tabelas do Grémio em 1 de Maio de 1966”, in CRUZ, 1973. 
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Quadro AIV-9. Fábricas de cortiça registadas no Inquérito Industrial de 1890 

Concelhos 
Firmas Total 

Parcial 
Pequena 
Indústria 

Total 
Global Nome Estrangeiro Nome Português 

Lisboa António Bonneville Quintela & C.ª 

H. Augusto Correia 

Narciso Vialonga 

Romão Serra Lopes 

5 3 8 

Almada Van Ranskin & Sons J. Tomaz Calado 

Vilarinho e Sobrinho 

3 1 4 

Barreiro Garrelon & C.ª 

João Reynolds 

--- 2 - 2 

Moita Thomaz Crewel --- 1 - 1 

Setúbal --- Fernandes Forte & 
Fragoso 

1 1 2 

Santiago do 
Cacém 

Perez Pereira & C.ª 

H. Buknall & Filhos 

Palma, Sande & C.ª 

Prats & Bigos 

Fernandes & C.ª 5 1 6 

Grândola --- Gonçalves & Lima 

José Logrifa 

2 1 3 

Faro --- José Viegas Lima 1 - 1 

Portimão Juan Casas Rodolpho Torres 2 - 2 

Silves Avem, Sons & Barris Almeida & C.ª 

António Henriques 

Vilarinho & Sobrinho 

Manuel António Martins 

5 1 6 

Total 11 16 27 8 36 

Fonte: Inquérito Industrial de 1890, 1891 in CRUZ, 1973. 
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Anexo V – Levantamento Funcional  

Figura AV-1. Levantamento funcional das Docas – Doca de Santo Amaro, Lisboa (2013) 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura AV-2. Levantamento funcional dos antigos armazéns comerciais portuários no Montijo 
(2013) 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Projecto de Doutoramento 

“Dinâmicas de Revitalização de Frentes Ribeirinhas no Período Pós-Industrial: o Arco Ribeirinho Sul do Estuário do Tejo” 

 

Ficha de Levantamento Funcional 

 

Cod. Interna: ______ 

 

Data do Levantamento: ____________________ 
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Anexo VI – Caracterização Física e Enquadramento Institucional do Estuário do Tejo1 

 

Caracterização Física do Estuário do Tejo 

O estuário evidencia “uma morfologia particular, caracterizada por uma região 

interior extensa e pouco profunda, com larguras que podem atingir os 15 km, 

desenvolvendo-se segundo a direcção NNE-SSW e um canal de embocadura, estreito e 

profundo, com largura mínima de 1,8 km, orientado ENE-WSW” (FREIRE, TABORDA e 

ANDRADE, 2006: 2-3) – Quadro AVI-1.  

 

Quadro AVI-1. Principais características físicas do Estuário do Tejo (condições hidrológicas 
médias) 

Características Físicas Valores 

Extensão até ao termo da propagação da maré dinâmica 80 km (Muge 

Extensão até ao limite montante de intrusão salina 50 km (Vila Franca de Xira) 

Área total 320 km
2
 (Vila Franca de Xira) 

Área entre-marés 130 km
2
 

Largura máxima 15 km 

Largura média 4 km 

Profundidade máxima 46 m 

Profundidade média 10,6 m 

Volume total médio 1.800 x 10
6
 m

3
 

Fonte: FREIRE, TABORDA e ANDRADE, 2006. 
 

Este território apresenta igualmente “extensas zonas intertidais constituídas por 

rasos de maré e sapais”, áreas que “são alimentadas por sedimento em suspensão de 

origem fluvial, redistribuído pelas correntes de maré” (VALENTE, FREIRE e TABORDA, 2006: 

438). Outro aspecto relevante destacado por ANDRADE, FREIRE e TABORDA prende-se com 

o facto do estuário interno se caracterizar “por formas de acumulação longitudinais, 

cortadas por canais de maré, e extensas zonas de espraiados, principalmente junto à 

margem esquerda, possibilitando o desenvolvimento de importantes áreas de sapal” 

(FREIRE, TABORDA e ANDRADE, 2006: 3). O Estuário do Tejo caracteriza-se ainda pela 

presença de ilhas sedimentares ou mouchões, formas de acumulação de sedimentos 

                                                      
1
 O presente anexo tem por base o trabalho desenvolvido no âmbito do “DeltaNet Project – Network of 

European Deltas”. 
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resultantes do processo de erosão fluvial, o qual está igualmente na origem do seu 

“assoreamento constante, que obriga a dragagens ocasionais para manter os canais de 

navegação” (GOMES, 2008: 10) – Figura AVI-1. 

 

Figura AVI-1. Panorâmica do Sector Norte do Mouchão de Alhandra 

 
Fonte: Centro de Documentação e Informação da Administração do Porto de Lisboa, S.A. (Autoria: João Ferrand). 

 

Quanto ao regime de marés, este é do tipo semi-diurno, ou seja, verifica-se a 

ocorrência duas preia-mares e duas baixa-mares em cada ciclo de maré. Por sua vez, a 

“amplitude de maré e as características geomorfológicas da sua foz, a montante como 

a jusante, permitem incluir o estuário do Tejo na classe dos estuários mesotidais” (ICN, 

2002: 6), com um “dominant semidiurnal period and maximum amplitude of 2m in 

spring tides” (CANAS et al., 2009: 1627). 

De acordo com DIAS e VALENTIM, o estuário “can be divided in two distinct regions, 

the upper and lower estuary, that present different morphologies and properties” 

(DIAS e VALENTIM, 2011: 1495). Por sua vez, CABEÇADAS salienta que o “Tagus Estuary can 

be partially stratified or vertically mixed, depending on the interaction between tide 

and river flow” (CABEÇADAS, 1999: 205). Do ponto de vista do zonamento, GOMES 

apresenta uma proposta que estrutura o estuário em cinco diferentes zonas/sectores 

(Figura AVI-2): 
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• Zona 1 – O Alto Estuário: entre a Muge e Vila Franca de Xira, 

correspondendo à zona de Lezíria. 

• Zona 2 – O Médio Estuário Superior: entre Vila Franca de Xira e a Ponte 

Vasco da Gama, correspondendo, em grande parte, a área integrante da 

RNET, com mouchões, sapais, áreas de vasa, e uma profundidade média de 

2m. 

• Zona 3 – O Médio Estuário Inferior: entre a Ponte Vasco da Gama e a Linha 

entre Lisboa e Almada (Mar da Palha), com uma profundidade média de 

7m. A margem Norte é em grande parte ocupada pelo Porto de Lisboa. 

• Zona 4 – O Baixo Estuário Interior: entre a linha Lisboa/Almada e a Linha 

Entre-torres, num canal estreito e profundo, com baixios no ilhéu do Bugio. 

• Zona 5 – O Baixo Estuário Exterior: Compreende o jacto vazante do rio Tejo 

e os canais de entrada no Porto de Lisboa. 
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Figura AVI-2. Zonamento do Estuário do Tejo 

 
Fonte: Elaboração própria com base em GOMES, 2008. 

 

A margem Norte apresenta uma orografia mais acidentada, enquanto que a 

margem Sul é caracterizada por extensas planícies aluviais, com várias enseadas 

(Montijo, Barreiro – Figura AVI-3 – e Seixal – Figura AVI-4) que ocorrem em zonas 

terminais de afluentes (Cf. FREIRE et al., 2006: 3). Na margem Sul exceptua-se a esta 

descrição geral o sector terminal do Estuário do Tejo (ou “Gargalo do Tejo”), entre 

Cacilhas e Trafaria, caracterizado pela presença de arribas.  

O Estuário do Tejo assume-se igualmente como uma área de importância 

estratégica para a conservação da natureza, com incontestáveis potencialidades 

biológicas, funcionando, simultaneamente, como elemento ambiental estruturante da 

AML. Reconhece-se, por isso, que os “os seus valores naturais decorrem, em 

particular, da sua dimensão e diversidade funcional, da riqueza florística e faunística e, 



ANEXO VI – CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTUÁRIO DO TEJO 

AVI-v 

de um modo geral, da variedade de ecossistemas que nele ocorrem” (MAOT, 2001a: 

42). 

  

Figura AVI-3. Enseada do Barreiro, correspondente ao Rio Coina 

 
Fonte: Centro de Documentação e Informação da Administração do Porto de Lisboa, S.A. (Autoria: 

João Ferrand). 
 

Figura AVI-4. Enseada do Seixal, correspondente à Baía do Seixal 

 
Fonte: Centro de Documentação e Informação da Administração do Porto de Lisboa, S.A. 

(Autoria: João Ferrand). 
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Tratando-se de um território marcado por uma importante diversidade 

paisagística, assim como por uma considerável biodiversidade, alguns dos valores 

naturais em presença apresentam-se susceptíveis e vulneráveis, facto que justificou a 

sua classificação com diferentes estatutos de protecção de âmbito nacional, 

comunitário ou internacional:  

• RNET (integrante da Rede Nacional de Áreas Protegidas) – a RNET foi 

criada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 565/76, de 19 de Junho, localizando-

se no troço mais a montante do Estuário e totalizando uma área global 

de 14.192 ha. Esta área inclui uma extensa superfície de águas 

estuarinas, campos de vasas, mouchões, sapais, marinhas e terrenos 

aluvionares. Da RNET fazem parte as reservas do Mouchão do Lombo do 

Tejo e de Pancas que beneficiam do Regime de Protecção determinado 

pelo “Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo” 

(PORNET).   

• Sítio da Lista Nacional de Sítios (Rede Natura 2000 – Directiva Habitats) 

– a Directiva Habitats é o nome pela qual é conhecida a Directiva 

92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação 

dos habitats naturais e da fauna e da flora. A transposição para a ordem 

jurídica portuguesa fez-se através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

Abril e posteriormente na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 

n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. Esta directiva procura contribuir para 

assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais 

e das espécies da fauna e da flora selvagens tidas como ameaçadas na 

UE. Corresponde a uma área do Estuário do Tejo com uma extensão de 

44.609 ha, onde é possível identificar um total de 25 habitats naturais 

de interesse comunitário (Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 

de Fevereiro), sendo cinco considerados prioritários. Para além 

daqueles, identificam-se no âmbito da fauna doze espécies e, no âmbito 

da flora, três espécies (Anexo B-II, IV e V). 
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• Sítio da Lista Nacional de Sítios (Rede Natura 2000 – Directiva Aves) – a 

Directiva Aves corresponde à Directiva Comunitária 79/409/CEE que, 

sumariamente, assume como objectivo a operacionalização de medidas 

conducentes à protecção das populações selvagens das várias espécies 

de aves no território da UE. Corresponde a uma área do Estuário do Tejo 

que compreende um total de 44.772 ha. Esta área está classificada 

como ZPE, ou seja, como habitat de importância fulcral para aquelas 

espécies. É possível identificar 36 espécies alvo de orientações de 

gestão nesta área (Anexo I da Directiva Aves e Migradoras não incluídas 

no Anexo I), bem como 62 outras espécies de aves gestão (Anexo I da 

Directiva Aves e Migradoras não incluídas no Anexo I). 

• Sítio Ramsar – reconhecendo a importância que a RNET tem, 

nomeadamente como habitat de aves aquáticas, aquela área foi 

classificada na Lista das Zonas Húmidas de Importância Internacional – 

Convenção Ramsar (ratificada pelo Decreto n.º 101/80, de 09 de 

Outubro). 

• Área importante para Aves – corresponde a uma área no Estuário do 

Tejo que se estende por 45.071 ha e que, pelas suas características 

naturais, é propícia para a conservação de aves à escala global, 

nomeadamente, aves com estatuto de conservação desfavorável.   

 

Note-se que a riqueza e diversidade dos valores naturais em presença determina 

que, do ponto de vista de opções estratégicas a implementar em matéria de 

ordenamento do território, seja apontada a necessidade de se “salvaguardar os 

habitats naturais da margem do estuário e das baías e esteiros adjacentes, 

especialmente os sapais e outras zonas húmidas” (CCDRLVT, 2010: 48). 
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Enquadramento Institucional do Estuário do Tejo 

São múltiplas as entidades que intervêm directa e indirectamente no 

planeamento e gestão do Estuário do Tejo (frentes ribeirinhas e plano de água), assim 

como no planeamento e gestão das actividades que neste se desenvolvem. Entre estas 

entidades destacam-se: a CCDRLVT, a APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

(nomeadamente no que se refere às competências resultantes da integração do INAG 

– Instituto da Água e da ARHT – Administração da Região Hidrográfica do Tejo na sua 

estrutura), o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a APL, a 

Capitania do Porto de Lisboa e as Câmaras Municipais dos municípios ribeirinhos. 

Conforme analisado na Parte I deste trabalho de investigação, no domínio de 

intervenção da CCDRLVT, com incidência no território em estudo, está em vigor o 

PROT-AML. O modelo de ordenamento preconizado neste instrumento e o 

posicionamento das frentes ribeirinhas do ARS são analisados em subcapítulo próprio 

(Parte I – Volume I). 

No domínio de actuação da APA, destacam-se dois instrumentos de gestão 

territorial: o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRHT) – instrumento de 

política sectorial – e o POET – instrumento de natureza especial. A elaboração do 

primeiro, decorrente da transposição da Directiva-Quadro da Água (DQA) para a 

ordem jurídica nacional (através da “Nova Lei da Água”)2, foi enquadrada pelos 

seguintes objectivos estratégicos de protecção dos recursos hídricos: 

a) evitar a continuação da degradação, protegendo e melhorando o estado 

dos ecossistemas aquáticos e também dos ecossistemas terrestres e zonas 

húmidas directamente dependentes destes, no que respeita às suas 

necessidades de água; 

b) promover uma utilização sustentável de água, baseada numa protecção a 

longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; 

                                                      
2
 Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 

2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro (DQA), estabelecendo as bases e 
o quadro institucional para a gestão sustentável das águas. 
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c) obter uma protecção reforçada e um melhoramento do ambiente 

aquático, nomeadamente através de medidas específicas para a redução 

gradual e a cessação ou eliminação por fases das descargas, das emissões e 

perdas de substâncias prioritárias; 

d) assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas, evitando 

o seu agravamento; 

e) mitigar os efeitos das inundações e das secas; 

f) assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem 

superficial e subterrânea de boa qualidade, conforme necessário para uma 

utilização sustentável, equilibrada e equitativa da água; 

g) proteger as águas marinhas, incluindo as territoriais; 

h) assegurar o cumprimento dos objectivos dos acordos internacionais 

pertinentes, incluindo os que se destinam à prevenção e eliminação da 

poluição no ambiente marinho. (ARHT, 2011a: 2) 

 

Relativamente ao Estuário do Tejo, destaca este instrumento que se verificam 

“sinais de contaminação dos recursos hídricos superficiais por azoto, assim como 

problemas de contaminação orgânica e microbiológica, causados, em grande parte, 

pela descarga de águas residuais urbanas com tratamento insuficiente e pelas 

escorrências provenientes de solos agrícolas” (ARHT, 2011b: 43). É ainda salientado que 

“esta sub-bacia contém zonas de contaminação histórica de indústrias química e 

metalo-mecânica, existindo vários projectos em curso de recuperação ambiental, 

designadamente o projecto do Arco Ribeirinho Sul” (ARHT, 2011b: 43). 

A “Nova Lei da Água” veio igualmente instituir e determinar a elaboração de 

planos especiais de ordenamento do território tendo como objectivo principal a 

protecção e valorização dos recursos hídricos abrangidos em POE. De acordo com o 

diploma que institui a “Nova Lei da Água”, estes planos “visam a protecção das suas 

águas, leitos e margens e dos ecossistemas que as habitam, assim como a valorização 

social, económica e ambiental da orla terrestre envolvente, e, nomeadamente: 
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a) Asseguram a gestão integrada das águas de transição com as águas 

interiores e costeiras confinantes, bem como dos respectivos sedimentos; 

b) Preservam e recuperam as espécies aquáticas e ribeirinhas protegidas e os 

respectivos habitats; 

c) Ordenam a ocupação da orla estuarina e salvaguardam os locais de 

especial interesse urbano, recreativo, turístico e paisagístico; 

d) Indicam os usos permitidos e as condições a respeitar pelas várias 

actividades industriais e de transportes implantadas em torno do estuário”. 

(Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) 

 

Na sequência da aprovação deste novo quadro legal, o Decreto-Lei n.º 129/2008, 

de 21 de Junho, veio estabelecer o regime dos POE. O POET, cuja elaboração competiu 

à ARHT3, constitui um documento estruturante para o Estuário do Tejo (estando ainda 

em elaboração, portanto sem eficácia), pretendendo colmatar um importante vazio 

deixado no ordenamento costeiro, que decorre da não integração das áreas de 

interesse portuário nos POOC.  

O POET, ao preconizar o ordenamento e gestão integrados do estuário, deverá 

igualmente contribuir para a compatibilização de actividades económicas (e.g. 

portuárias e industriais), usos urbanos, protecção da natureza e funções de recreio e 

lazer que ocorrem no estuário e na sua orla, e que se apresentam conflituantes ou 

potencialmente conflituantes. 

Abrangendo águas de transição, leitos e margens, e uma orla estuarina com uma 

faixa de largura máxima de 500 m (Figura AVI-5), o POET assume-se como “um 

instrumento promotor de mudança, com o desígnio de conciliar (i) o ordenamento dos 

hard spaces – referentes a usos e ocupações do território – [e] os soft spaces – os 

espaços de coordenação, colaboração e mediação institucional (SILVA et al., 2012: 3). 

 

                                                      
3
 A ARHT foi extinta, em 2012, e fundida com a APA, entidade que integrou as suas atribuições (Decreto-

Lei n.º 56/2012, de 12 de Março, que aprova a orgânica da APA). 
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Figura AVI-5. Orla estuarina do Estuário do Tejo 

 
Fonte: Adaptado de MONIZ, 2009. 

 

Os objectivos gerais deste Plano são, fundamentalmente, os seguintes: 

• Proteger e valorizar as características ambientais, garantindo a utilização 

sustentável dos recursos hídricos, assim como dos valores naturais 

associados; 

• Assegurar a gestão integrada das águas de transição com as águas 

interiores e costeiras confinantes, bem como dos respectivos sedimentos; 

• Assegurar o funcionamento sustentável dos ecossistemas estuarinos; 

• Preservar e recuperar as espécies aquáticas e ribeirinhas protegidas ou 

ameaçadas e os respectivos habitats; 
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• Garantir a articulação com os Instrumentos de Gestão Territorial, planos e 

programas de interesse local, regional e nacional, aplicáveis na área 

abrangida pelo Plano de Ordenamento do Estuário. (MONIZ, 2009: 23) 

 

Pela sua relevância, directa e indirecta, para as frentes ribeirinhas estuarinas do 

ARS, importa ainda destacar os objectivos específicos preconizados por este 

documento: 

• Definir regras de utilização do estuário, indicando as medidas de protecção 

e valorização de recursos hídricos; 

• Definir regras e medidas de salvaguarda para a utilização da orla estuarina, 

tendo em consideração os instrumentos de gestão territorial aplicáveis, 

que permitam a gestão sustentada dos ecossistemas associadas; 

• Definir medidas complementares e níveis diferenciados de protecção, 

fundamentais para a conservação da natureza e da biodiversidade, em 

áreas não abrangidas por estatuto de protecção; 

• Estabelecer os usos preferenciais, condicionais ou interditos 

salvaguardando os locais de interesse urbano, recreativo, turístico, 

paisagístico, ambiental e cultural; 

• Garantir as condições para o desenvolvimento da actividade portuária e as 

respectivas acessibilidades marítimas e terrestres. (SILVA e MONIZ, 2010: 11) 

 

De realçar ainda que o envolvimento permanente dos diversos agentes locais 

que desenvolvem as suas actividades em torno do estuário, foi formalmente assumido 

no processo de elaboração do POET, reconhecendo-se que tal seria determinante da 

introdução de um carácter dinâmico, eficaz e inovador. Algo tido por relevante para 

que o documento cumprisse com os objectivos a que se propõe. Foi precisamente 

neste sentido que o Despacho n.º 21020/2009 do MAOTDR refere que “a elaboração 

do plano de ordenamento do estuário do Tejo irá constituir uma sede privilegiada de 

discussão de opções de ordenamento e gestão em torno de um estuário de relevância 
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supranacional, entre os vários actores que sobre ele actuam e usufruem, para uma 

efectiva abordagem integrada e sustentável de gestão da água e dos usos com ela 

conexos”. 

Outro actor institucional relevante no Estuário do Tejo é o ICNF. Entre as 

atribuições deste instituto público4, contam-se as de “assegurar a gestão da Rede 

Nacional de Áreas Protegidas e a implementação da Rede Natura 2000 (…)” e de 

“promover a elaboração, avaliação e revisão de planos de ordenamento e de gestão da 

Rede Nacional de Áreas Protegidas (…)” (Decreto-lei n.º 135/2012, de 29 de Junho).  

Com efeito, no âmbito das suas atribuições, este instituto é responsável pela 

gestão da RNET (integrante da Rede Nacional de Áreas Protegidas), tendo coordenado 

(ainda enquanto ICNB) a elaboração do PORNET. A Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 44/2001, de 10 de Maio, que determina a elaboração deste plano, 

reconhece que “a correcta gestão territorial desta Reserva Natural exige que seja 

dotada de um plano de ordenamento que assegure a prossecução dos objectivos que 

presidiram à sua classificação como área protegida e que, assim, contribua de forma 

eficaz para a concretização da política de conservação da natureza”. 

Trata-se de um plano especial de ordenamento, que incide sobre a área desta 

Reserva. O regime de protecção para a área estuarina, definido pelo PORNET, 

estabelece o seguinte (Figura AVI-6): 

• Protecção Total – as áreas de protecção total da RNET compreendem o 

sapal de Pancas e a zona entre-marés associada a este sistema ao longo de 

uma faixa com a largura aproximada de 1000m. Estas áreas correspondem 

a zonas naturais onde os valores biológicos e/ou ecológicos assumem um 

carácter de excepcionalidade do ponto de vista da conservação da 

natureza e caracterizam-se pela elevada sensibilidade ambiental, pelo que 

se destinam a garantir a manutenção dos processos naturais em estado de 

perturbação mínima, cuja evolução deve ser deixada inteiramente à 

natureza, sem qualquer interferência humana. São portanto, áreas não 

                                                      
4
 As quais são estabelecidas pelo Artigo 3.º do Decreto-lei n.º 135/2012, de 29 de Junho. 
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necessárias ao Homem e cuja intervenção do homem não é necessária. 

(ICNB, 2007: 14) 

• Protecção Parcial Tipo I – as áreas de protecção parcial do tipo I da área 

estuarina da RNET compreendem as restantes áreas de sapal da RNET e os 

caniçais da zona entre-marés que se encontram nas margens. 

Correspondem a espaços que contêm valores naturais e paisagísticos que, 

do ponto de vista da conservação da natureza, se assumem no seu 

conjunto como relevantes, ou, tratando-se de valores excepcionais, 

apresentam uma sensibilidade ecológica moderada. Estas áreas destinam-

se a contribuir para a manutenção e valorização dos valores naturais e 

paisagísticos. (ICNB, 2007: 14-15) 

• Protecção Parcial Tipo II – na área estuarina da RNET a área de protecção 

parcial do tipo II engloba as salinas, a lagoa do mouchão do Lombo do Tejo 

e as restantes zonas entre-marés do estuário. Correspondem a espaços 

que contêm valores naturais e paisagísticos relevantes e de sensibilidade 

moderada, incluindo espaços que constituem o enquadramento ou 

transição para as áreas em que foram aplicados os regimes de protecção 

mais elevados. Estas áreas destinam-se a contribuir para a manutenção e 

valorização dos valores naturais e paisagísticos, e dos usos e actividades a 

eles associados. (ICNB, 2007: 15) 
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Figura AVI-6. Reserva Natural do Estuário do Tejo 

 
Fonte: ICNB, 2007. 

 

O PORNET prevê ainda a compatibilização de acções e actividades económicas 

que ocorrem no interior da área protegida com a conservação da natureza e 

salvaguarda dos valores naturais em presença. Entre estas actividades contam-se: a 

pesca e apanha comercial; a pesca lúdica; as culturas marinhas; a produção de sal; a 

navegação, fundeação e amarração; as dragagens; a agricultura e pecuária; as 

edificações e infra-estruturas; o turismo de natureza; os trabalhos de investigação 

científica e monitorização; a recolecção de espécies vegetais ou animais não sujeitas a 

medidas de protecção legal; os exercícios militares (Cf. ICNB, 2007). 
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Outro instrumento de gestão territorial com incidência na área do Estuário do 

Tejo, e com coordenação do ICNF, é o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

(PSRN2000)5.  

Para o Sítio “Estuário do Tejo” (PTCON0009) – Figura AVI-7 –, este documento 

identifica como factores de ameaça: poluição industrial, doméstica e de origem 

agrícola ou ainda resultante de dragagens, águas de lastre ou lavagem de tanques de 

embarcações; utilização de artes e métodos de pesca lesivas dos recursos haliêuticos; 

práticas de gestão agro-silvo-pastoril e actividades complementares desajustadas à 

conservação de espécies protegias; pressão turística e urbana, caça furtiva (ICNB, 

2008a: 6). Com efeito, são estabelecidas as seguintes linhas de orientação para a sua 

gestão: 

• A gestão deste Sítio deverá dar particular atenção à preservação dos 

diversos habitats associados ao ecossistema estuarino, assim como à 

conservação ou recuperação das zonas dulciaquícolas terrestres, 

nomeadamente promovendo a manutenção da vegetação ribeirinha 

autóctone e condicionando as intervenções nas margens e leito de linhas 

de água, fundamentais ainda à conservação de numerosas espécies de 

fauna; 

• A gestão deste Sítio implica um correcto ordenamento, nomeadamente da 

construção urbano-turística e de infra-estruturas e a promoção do uso 

sustentável dos recursos existentes, assegurando a competitividade 

económica e social das actividades; 

• Deverão ser evitadas ou corrigidas algumas práticas agro-pastoris com 

impactes negativos ao nível da contaminação dos solos e da água, e da 

destruição de habitats a qual se reflecte no estado de conservação de 

diversas espécies; 

                                                      
5
 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho. 
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• Deverão também ser evitadas ou corrigidas algumas práticas de pesca 

lesivas dos recursos haliêuticos; 

• Deverá ser promovida a regeneração natural dos habitats florestais 

protegidos e incrementada a sustentabilidade económica de actividades, a 

eles associada, com interesse para a conservação. (ICNB, 2008a: 6). 

 

Figura AVI-7. Sítio “Estuário do Tejo” 

 
Fonte: Elaboração própria com base em ICN, 2006. 

 

Por sua vez, para a ZPE “Estuário do Tejo” (PTZPE0010) – Figura AVI-8 – é 

considerado que a sua proximidade relativamente a zonas urbanas e industriais em 

expansão “levanta uma série de problemas relativos a edificações e vias de 

comunicação bem com a pressão turística e urbana”, salientando-se ainda as ameaças 

decorrentes da “poluição industrial, doméstica e de origem agrícola ou ainda 

resultante de dragagens, águas de lastro ou lavagem de tanques de embarcações, 
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práticas de gestão agro-silvo-pastoril e actividades complementares desajustadas à 

conservação de espécies protegidas, caça furtiva” (ICNB, 2008b: 6). 

 

Figura AVI-8. Zona de Protecção Especial “Estuário do Tejo” 

 
Fonte: Elaboração própria com base em ICN, 2006. 

 

Já em relação às linhas de orientação para a gestão desta ZPE, é estabelecido 

que: 

• As orientações de gestão para esta zona são dirigidas principalmente para 

as aves aquáticas, para algumas espécies de aves de rapina, para os 

passeriformes migradores de matos e bosques e passeriformes migradores 

de caniçais ripícolas; 

• Nesta perspectiva deverá ser encarada como fundamental a manutenção 

da actividade de habitats aquáticos. Complementarmente, deverá ser 

assegurada a manutenção de manchas de habitats naturais e semi-naturais 

assente em práticas agrícolas e florestais extensivas, a promoção do uso 
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sustentável dos recursos existentes assegurando a competitividade 

económica e social das actividades e a promoção do conhecimento e 

sensibilização para o valor da Zona de Protecção Especial; 

• Especial atenção deverá ser dada no que respeita à disponibilidade 

alimentar das espécies-alvo, promovendo medidas que condicionem 

alterações significativas das comunidades piscícolas e de invertebrados 

bentónicos. (ICNB, 2008b: 6). 

 

Outro actor institucional relevante com intervenção do Estuário do Tejo é a APL. 

A área de jurisdição do Porto de Lisboa6 (Figura AVI-9) engloba uma parte significativa 

do território estuarino, abrangendo na sua vertente terrestre onze concelhos (Oeiras, 

Lisboa, Loures, Vila Franca de Xira, Benavente, Alcochete, Moita, Barreiro, Seixal e 

Almada – cerca de 110 km de frentes ribeirinhas), e abarcando na sua vertente fluvio-

marítima uma superfície de 32.500 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 Definida pelo Decreto-Lei n.º 336/98, de 03 de Novembro, que transforma a Administração do Porto 

de Lisboa em APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., e aprova os respectivos estatutos. 
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Figura AVI-9. Área de Jurisdição da APL 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As orientações para o desenvolvimento da actividade do Porto de Lisboa estão 

definidas no Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa (PEDPL). Este 

documento preconiza a organização da actividade portuária em função de três áreas 

de negócio: 

• Carga Contentorizada – relacionada com a distribuição territorial da 

população/consumo e com a localização e dinâmica das actividades 

económicas com grande peso a Norte do Tejo, suportada na vantagem 

competitiva de poder receber linhas directas, pela existência das 

profundidades requeridas. 

• Granéis Agro-alimentares – componente com um carácter estratégico para 

o país e nuclear nas actividades futuras do Porto, constitui uma das 

principais fontes de abastecimento e de reserva do país. 
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• Turismo, Recreio e Lazer – sector em forte crescimento e de importância 

estratégica para a região de Lisboa como destino turístico e para a 

qualidade de vida da população metropolitana. (APL, 2007b: 18-19) 

 

O modelo espacial para o desenvolvimento do Porto de Lisboa, que traduz as 

opções estratégicas explicitadas, assenta nos seguintes princípios de ordenamento: 

• O Estuário do Tejo deve constituir o espaço privilegiado e preferencial de 

integração das diversas áreas de ocupação portuária, através do 

desenvolvimento do transporte fluvial de mercadorias (contentores e 

granéis) e de passageiros; 

• Os terminais de contentores deverão ligar-se com um conjunto de 

plataformas logísticas regionais, preferencialmente através de transporte 

ferroviário e de transporte fluvial e, neste sentido, deverá ser dada 

prioridade às plataformas logísticas servidas por estes modos de 

transporte; 

• Deverá ser optimizado o uso das infra-estruturas portuárias existentes e 

potenciadas as suas complementaridades dentro de cada um dos três 

sistemas operacionais definidos no perfil estratégico e no modelo espacial; 

• Deverão, caso a caso, ser projectadas as formas de integração entre os 

usos portuários e os usos urbanos, tendo em vista uma adequada 

compatibilização de usos sem prejuízo da eficácia e rentabilidade 

económica das actividades portuárias estratégicas. (APL, 2007b: 20) 

 

Tendo em vista a concretização da estratégia definida, indutora do 

desenvolvimento do Porto de Lisboa, são consideradas determinantes as seguintes 

acções: 

• Reorganização do Terminal de Contentores de Alcântara; 

• Ampliação do Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia e procura de novos 

mercados; 
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• Reorientação da gestão da náutica de recreio; 

• Sistema de transporte fluvial de cargas e logística (contentores e granéis 

agro-alimentares); 

• Implementação das ligações do Porto de Lisboa e promoção da sua 

articulação com áreas logísticas; 

• Ordenamento da área de jurisdição. 

 

Para o desenvolvimento e ordenamento da náutica de recreio no Estuário do 

Tejo, a APL promoveu ainda a elaboração do PIRANET7. Um documento que reconhece 

que o sector da náutica de recreio e lazer tem vindo a ser caracterizado por uma 

conjuntura de forte procura internacional8. Neste sentido, e mercê de vários factores9, 

foi entendido que o Estuário do Tejo evidenciava um potencial de valorização não 

negligenciável, que urgia aproveitar e desenvolver. Isto num contexto em que era já 

notório o trabalho que alguns municípios estavam a realizar, patente nos planos e 

projectos delineados no sentido de promover a revitalização das suas frentes 

ribeirinhas e a dinamização da náutica de recreio.  

                                                      
7
 Este documento foi entretanto adoptado como estudo sectorial do POET. 

8
 Segundo um estudo realizado pela THR (2006), o mercado da náutica de recreio representa, em termos 

de procura primária, aproximadamente 3 milhões de viagens na Europa, sendo a vela e o mergulho as 
actividades mais procuradas. Ainda conforme este estudo, este mercado apresenta uma taxa de 
crescimento compreendida entre 8% e 10% ao ano, sendo a Alemanha e a Escandinávia os principais 
mercados emissores de turistas. Quanto à procura secundária da náutica de recreio, e de acordo com 
informação do European Travel Monitor, o estudo aponta para 7 milhões de viagens/ano, considerando 
as actividades realizadas por turistas internacionais europeus. Note-se ainda que FIGUEIRA DE SOUSA e 
SERRA estimam que o Atlântico seja anualmente atravessado por cerca de 10 a 15 mil embarcações 
(FIGUEIRA DE SOUSA e SERRA, 2005: 55). 

9
 Dos quais se destaca as características específicas do Estuário do Tejo, um espaço abrigado que 

oferece boas condições à prática de actividades náuticas de recreio e lazer, com um valioso património 
natural (nomeadamente a RNET), paisagístico e cultural, este último fortemente ligado às actividades 
económicas directa e indirectamente ligadas ao plano de água. A estas características acrescem a sua 
situação geográfica (integrado na AML, a principal aglomeração urbana do país) e as dinâmicas 
socioeconómicas e institucionais emergentes. Tais factores permitiram concluir pela existência de 
condições potenciais para viabilizar a criação de uma rede integrada de infra-estruturas de apoio à 
náutica de recreio, sendo que tal pressupõe, necessariamente, a assunção de uma abordagem sectorial 
e regionalmente integrada, promotora de complementaridades. 
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Partindo deste macro-contexto, entendeu a APL que o desenvolvimento das 

actividades náuticas de recreio e lazer deveria ser enquadrado por um planeamento 

cuidado das infra-estruturas e equipamentos que lhe servem de suporte. Desta forma, 

seria possível adequar e dimensionar o tipo de infra-estruturas à capacidade de carga e 

às especificidades ambientais locais, assim como responder às diferentes necessidades 

inerentes a procuras diferenciadas. Por outro lado, foi reconhecida a importância de 

potenciar a geração de efeitos multiplicadores na economia local através da criação de 

condições para a emergência de novas actividades de comércio e serviços conexas e 

pela expansão de outras já existentes, em função do crescimento e diversificação da 

procura.  

Este documento tem então como objectivo geral, a criação de uma rede 

integrada de infra-estruturas de apoio à náutica de recreio: 

• Adequada às características do território; 

• Adequada às necessidades da procura; 

• Complementada por uma oferta de actividades e serviços de apoio 

qualificada; 

• Baseada em critérios de sustentabilidade ambiental e social. (CABRAL, 2010: 

5) 

 

Quanto à visão assumida pelo PIRANET, esta é formulada da seguinte forma: 

“Uma rede integrada de infra-estruturas de apoio à náutica de recreio, adequada às 

características do território, tipologicamente diversificada e adaptada às necessidades 

da procura, complementada por uma oferta de actividades e serviços de apoio 

qualificada, que contribua para o desenvolvimento das actividades náuticas de recreio 

em condições de conforto e de segurança, baseada em critérios de sustentabilidade 

ambiental, social e económica, capaz de estimular a intensificação e expansão da 

fileira da náutica, beneficiando económica e socialmente a Região e o País” (APL, 

2010b: 5). Esta visão encontra-se suportada por um conjunto articulado de dez 

princípios orientadores, os quais estabeleceram as grandes directrizes que informaram 
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a proposta de rede de infra-estruturas náuticas, equipamentos e serviços 

complementares. Os princípios definidos no PIRANET, e que são seguidamente 

explicitados, procuram cobrir as diferentes vertentes subjacentes à oferta de infra-

estruturas náuticas, sendo perspectivados de forma sistemática (APL, 2010b): 

a) Adequar a oferta de infra-estruturas e equipamentos à procura;  

b) Promover um maior equilíbrio e adequação na distribuição territorial da 

oferta de infra-estruturas; 

c) Desenvolver e potenciar as actividades náuticas de recreio, lazer e de 

desporto e as actividades marítimo-turísticas; 

d) Garantir o desenvolvimento da componente social da náutica de recreio;  

e) Garantir condições de navegabilidade nas áreas potencialmente 

vocacionadas para a prática das actividades da náutica de recreio e 

actividades marítimo-turísticas; 

f) Respeitar as condições de segurança e a salvaguarda dos valores 

ambientais; 

g) Contribuir para o uso qualificado das margens do estuário e potenciar a 

revitalização das frentes ribeirinhas; 

h) Estimular o reforço da competitividade das empresas do sector da náutica 

de recreio, fomentando o desenvolvimento de uma lógica de cluster; 

i) Assegurar a sustentabilidade social, económica e financeira dos 

investimentos em infra-estruturas; 

j) Assegurar o envolvimento dos actores.  

 

Note-se que, no âmbito do princípio enunciado em b), o PIRANET reconhece que 

“a distribuição territorial das infra-estruturas de apoio à náutica de recreio 

actualmente existentes no Estuário do Tejo coloca em evidência um desequilíbrio 

entre as margens Norte e Sul, aspecto que se apresenta como uma debilidade 

estrutural” (APL, 2010b: 6). Uma desequilíbrio “patente na concentração de infra-
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estruturas na margem Norte, [e que] faz transparecer uma manifesta carência de 

dotação do Arco Ribeirinho Sul que, de um modo geral, apenas possui pequenas infra-

estruturas e equipamentos de apoio, muitas vezes desqualificados e desajustados face 

às necessidades da procura actual e à sua previsível evolução” (APL, 2010b: 6). De facto, 

a análise da oferta no Estuário do Tejo (número de unidades, capacidade instalada e 

tipologia de infra-estruturas) coloca em evidência este desajustamento face à procura 

existente e potencial (tanto em número de postos de amarração – perspectiva 

quantitativa –, como em infra-estruturas dotadas de equipamentos e serviços capazes 

de induzir a constituição de uma oferta qualificada e diferenciada – perspectiva 

qualitativa), assim como um desequilíbrio espacial na sua distribuição, sendo notória a 

sua concentração a Norte (Figura AVI-10). 

 

Figura AVI-10. Principais infra-estruturas de apoio à náutica de recreio no Estuário do Tejo 

 
Fonte: Adaptado de APL, 2010b. 
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A proposta de melhoria da oferta de infra-estruturas de apoio à náutica de 

recreio (na dupla perspectiva qualitativa e quantitativa) no ARS é suportada nos 

seguintes factores: 

• existência de uma procura potencial na região passível de se afirmar como 

procura efectiva caso sejam criadas condições para tal (e.g. locais de 

amarração);  

• existência de património natural e cultural (incluindo a gastronomia) capaz 

de despoletar o interesse de nautas e, bem assim, a procura de passagem;  

• possibilidade e necessidade de reordenamento de algumas áreas do plano 

de água actualmente ocupadas como áreas de fundeadouro desordenadas 

e sem fiscalização; 

• captação de uma procura constituída por embarcações fundeadas junto às 

margens com recurso a poitas, desprovidas de quaisquer serviços ou 

equipamentos de apoio, e por embarcações que ocupam indevidamente as 

margens (estacionamento e alagem) causando problemas ambientais e de 

gestão do território; 

• potencial de dinamização das economias locais das áreas beneficiadas com 

estas infra-estruturas, tanto por fomentar o desenvolvimento de 

actividades complementares (a montante e a jusante desta actividade), 

como também pela possibilidade de valorização do património local 

(natural e cultural), na medida em que constitui uma nova procura 

turística; 

• efectivação de um princípio de equidade social tendencial no acesso à água 

e à beneficiação dos efeitos económicos e sociais potencialmente 

induzidos pela náutica de recreio; 

• contributo para a requalificação ambiental e/ou urbanística dos espaços 

envolventes (relevando-se a articulação com projectos de revitalização de 

frentes de água e de reforço de centralidades urbanas em núcleos antigos, 

amplamente promovidos pelos municípios ribeirinhos na última década). 

(Cf. APL, 2010b: 7) 
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Atendendo ao objecto e objectivos do presente trabalho de investigação, 

importa ainda destacar o papel que o documento atribui à náutica de recreio enquanto 

actividade cujo desenvolvimento deve ser articulado com as estratégicas e projectos 

de revitalização de frentes ribeirinhas. Neste sentido, entende-se que as “as sinergias 

assim geradas tenderão a favorecer processos integrados de requalificação e 

revitalização urbana e de valorização ambiental das áreas a intervencionar, mas 

igualmente: promovendo a utilização das infra-estruturas de apoio à náutica; criando 

novas centralidades urbanas (ou revitalizando centralidades existentes) nas frentes de 

água ancoradas na valorização da utilização e contemplação (fruição) do plano de 

água; dinamizando socialmente as frentes ribeirinhas; e, potenciando a ocorrência de 

efeitos multiplicadores na economia local, inerentes à emergência de actividades de 

apoio e complementares” (APL, 2010b: 11). 

Tendo por base os princípios orientadores anteriormente discutidos, assim como 

os critérios de base à definição da rede10, foi proposto o Modelo Territorial de 

Ordenamento da Náutica de Recreio no Estuário do Tejo apresentado na Figura AVI-

11, o qual deverá constituir o quadro de referência para a avaliação e decisão sobre a 

localização e tipo de intervenções a realizar neste território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 O PIRANET estabeleceu o seguinte conjunto de critérios de base para a definição da rede de infra-
estruturas de apoio à náutica de recreio no Estuário do Tejo: tipologia; utilizadores e mercado-alvo; 
serviços; valorização da segurança e comodidade; sustentabilidade; e, valorização turística.  
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Figura AVI-11. Modelo territorial do PIRANET 

 
Fonte: Adaptao de APL, 2010b. 

 

No caso do ARS, são propostas três grandes áreas de concentração estratégica 

de actividades náuticas, a saber: Almada/Margueira, Barreiro/Quimiparque e 

Siderurgia/Azinheira. Nestas áreas é reconhecida “a existência de boas condições para 

a construção ou ampliação de infra-estruturas de apoio à náutica de recreio, de 

dimensão significativa, coincidem com enquadramentos urbanos particulares, 

nomeadamente associados a operações de regeneração urbana de grande importância 

metropolitana” (APL, 2010b: 29). 

As frentes ribeirinhas estuarinas do ARS compreendem ainda as seguintes 

unidades territoriais11: 

                                                      
11

 Estas unidades permitem “identificar subsistemas nos quais se estabelecem fortes interdependências 
e complementaridades entre o meio natural, a envolvente urbana, as infra-estruturas de apoio náutico e 
a rede de canais. Estas situações podem justificar não só o planeamento integrado destas unidades 
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• Zona de Protecção Especial – é uma área ambientalmente muito sensível, 

de relevância especificamente ao nível da utilização do plano de água, de 

navegabilidade muito condicionada, dependente das marés e das calas e 

canais existentes, e de acessibilidade terrestre directa restringida à frente 

urbana de Alcochete, à praia do Samouco e a alguns pontos de acesso 

integrados na RNET. 

• Baía Moita-Montijo – trata-se de uma área de navegabilidade muito 

condicionada, verificando-se uma tendencial renovação do perfil 

sociodemográfico da população de ambos os concelhos que tem sido 

acompanhada nos últimos anos por diversas intervenções de recuperação 

e valorização das frentes ribeirinhas, tanto urbanas como naturais. 

• Frente Barreiro – é um interface terra/água com uma envolvente industrial 

e urbana demarcada, de navegabilidade condicionada, prevendo-se que do 

lado terra venha a atravessar um amplo processo de transformação, por 

um lado, em virtude da construção da TTT12, e por outro, através dos 

diversos projectos de regeneração urbana e ambiental em curso. 

• Baía do Seixal e Esteiro de Coina – área de características geográficas e 

paisagísticas singulares no Estuário do Tejo, oferecendo excelentes 

condições de protecção às embarcações e com boas condições de 

acessibilidade. As infra-estruturas de apoio à náutica de recreio encontram 

na Baía do Seixal muito boas condições de enquadramento urbano na Vila 

do Seixal, sendo que do lado do Esteiro de Coina destaca-se o conjunto de 

intervenções actualmente previstas para as suas margens e a possibilidade 

destas impulsionarem a requalificação e valorização daquela área de 

navegabilidade condicionada e o seu aproveitamento numa óptica de 

náutica de recreio.  

                                                      

como a sua gestão, nomeadamente no respeitante às acessibilidades (canais, sinalização, segurança, 
apoios em terra)” (APL, 2010b: 26). 

12
 O concurso público internacional relativo à construção do troço de alta velocidade entre Lisboa e o 

Poceirão (e que incluía a TTT) foi entretanto anulado pelo Despacho n.º 14505/2010, de 17 de 
Setembro. 
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• Frente Almada – é um interface terra/água, balizado pela frente urbana 

entre Almada e a Cova do Vapor, que em termos náuticos não apresenta 

praticamente quaisquer limitações de fundos (exceptuando na zona da 

Cova do Vapor), mas com grandes constrangimentos do lado terra. Do lado 

terra são de referir dois projectos que previsivelmente transformarão de 

forma significativa esta unidade territorial: em primeiro lugar, o Plano de 

Urbanização da Frente Ribeirinha Nascente de Almada; em segundo lugar, 

os significativos ganhos de acessibilidade da zona poente desta unidade 

territorial com a extensão da CRIPS (Circular Rodoviária Interna da 

Península de Setúbal)-IC32. (Cf. APL, 2010b: 27-29). 

 

Finalmente, as autarquias ribeirinhas constituem um importante conjunto de 

actores institucionais no contexto do Estuário do Tejo. Os PMOT em eficácia nos 

concelhos ribeirinhos são instrumentos determinantes na organização, usos e 

ocupação dos territórios envolventes ao plano de água estuarino, os quais são 

devidamente analisados na III Parte (Volume I) deste trabalho de investigação. 
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Anexo VII – Nota sobre a Diversidade de Embarcações Tradicionais do Estuário do 

Tejo1 

 

Na actividade das embarcações tradicionais do Estuário do Tejo vocacionadas 

para o transporte de mercadorias destacava-se: (i) o abastecimento da cidade de 

Lisboa; (ii) o transporte de mercadorias de, e para, o Porto de Lisboa; (iii) as operações 

de carga e descarga dos navios de grande porte fundeados neste porto; e, (iv) o 

transporte de mercadorias entre povoações ribeirinhas. Foi, assim, possível alimentar 

o desenvolvimento de uma frota fluvial que atingiu as largas centenas de unidades2 

(Figura AVII-1 e Figura AVII-2), na qual se incluíam diferentes tipos de embarcações 

tradicionais (designadamente as Fragatas, Varinos, Botes, Botes-de-fragata, Botes do 

Pinho, Faluas, Cangueiros, Barcos de Água Acima, Canoas e Catraios), cuja diversidade 

e especificidades importa sumariamente considerar3. 

 

Figura AVII-1. Embarcações tradicionais atracadas no Cais da Ribeira Nova (Lisboa) 

 
Fonte: Centro de Documentação e Informação da APL – Administração do Porto de Lisboa, SA 

(Autoria: Desconhecido). 

                                                      
1
 Este anexo beneficiou do trabalho desenvolvido ao abrigo do Protocolo de Colaboração entre o 

Instituto de Dinâmica do Espaço – Universidade Nova de Lisboa e a Associação Naval Sarilhense. 

2
 As estatísticas da repartição do imposto municipal de Lisboa, de 1860, enumeram 1.143 embarcações. 

Abrantes, com 190 embarcações (16,6%), apresentava-se então como o principal local de amarração (Cf. 
“Archivo Pittoresco”, 1860 cit in NABAIS, 1984: 135). 

3
 Uma descrição técnica detalhada das características dos diferentes tipos de embarcações tradicionais 

de carga do Estuário do Tejo ultrapassa o âmbito deste trabalho, optando-se por uma sistematização 
breve das suas especificidades, suficiente para uma clarificação tipológica genérica destas embarcações 
e, bem assim, para uma compreensão da sua função de transporte. 
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Figura AVII-2. Embarcações tradicionais atracadas no Cais da Ribeira Nova (Lisboa) 

 
Fonte: Centro de Documentação e Informação da APL – Administração do Porto de Lisboa, SA 

(Autoria: Desconhecido). 

 

Os Factores Explicativos da Diversidade de Embarcações Tradicionais 

Para NABAIS a grande diversidade de embarcações tradicionais portuguesas é 

explicada (i) pelo estilo próprio de cada estaleiro/povoação, (ii) pelas funções que 

estas embarcações desempenhavam, e (iii) pelas suas áreas de operação (Cf. NABAIS, 

2009: 3). Tais factores explicativos são passíveis de transposição para o caso concreto 

das embarcações tradicionais do Estuário do Tejo4, passando-se seguidamente, e de 

forma breve, à sua análise. 

No que se refere ao estilo próprio de cada estaleiro ou povoação, importa ter em 

conta que estas embarcações eram construídas, em grande medida, sem recurso a 

planos de construção. Eram antes utilizados moldes (ou grades) próprios de cada 

estaleiro, os quais respeitavam a técnica, e o estilo do Mestre carpinteiro naval5, assim 

                                                      
4
 Neste sentido, CURTINHAL afirma que “a diversidade tipológica das embarcações tradicionais que 

navegaram, a trabalhar, no estuário do rio Tejo, deveu-se às distintas actividades económicas a que 
estiveram ligadas, às características e particularidades das áreas geográficas percorridas e à criatividade 
e estilo dos estaleiros de construção das localidades ribeirinhas” (CURTINHAL, 2007: 37). 

5
 O modo como o Mestre António da Costa Cruz (de Alcochete) descreve as características técnicas da 

Falua é elucidativo da forma subjectiva como era interpretada, apropriada e materializada a visão 
técnica de uma embarcação: “1) mais menineira de proa, 2) muito meio e 3) foge para a popa. Isto 
significa que era: parecida com uma menina à proa (…); muito esbelta, com formas suaves; e com as 
linhas de água viradas para dentro à popa («popa em rabo de peixe»)” (LEITÃO, 2002: 110). 
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como as especificações requeridas pelo armador ou proprietário da embarcação. Ora, 

a multiplicidade de estaleiros que povoavam as margens do Estuário do Tejo e que se 

dedicavam à construção e reparação de embarcações tradicionais deixa perceber 

como este factor contribuiu para a existência de embarcações com características 

técnicas diferenciadas no quadro da tipologia de embarcações existentes6. Ademais, 

há que considerar que são vários os casos de embarcações tradicionais do Estuário do 

Tejo construídas em estaleiros navais localizados noutros pontos do país (e.g. região da 

Ria de Aveiro7). 

Quanto ao segundo factor enunciado (i.e. funções das embarcações8), e 

conforme explicitado na Parte II (Volume I) deste trabalho, este prende-se com a 

necessidade de resposta às diferentes procuras do transporte fluvial, associadas às 

quais se verificavam requisitos específicos de transporte. Citam-se três exemplos, que 

serão posteriormente aprofundados.  

A embarcação Cangueiro apresentava um conjunto de características técnicas 

que decorriam da especificidade do serviço de transporte para o qual foi concebida: o 

transporte de materiais de construção – portanto, materiais pesados –, cuja operação 

de carga era muitas vezes realizada com a embarcação “abicada à praia”; como tal, o 

formato da popa da embarcação – “popa fechada” (principal característica técnica que 

a diferenciava das demais embarcações) –, era de grande utilidade para cortar a vaga, 

minimizando o efeito do embate da mesma.  

Outro exemplo é o dos Botes do Pinho. Estas embarcações tinham como função 

o transporte de rama e toros de pinho, uma mercadoria com algum volume, mas não 

                                                      
6
 Nesta diversidade de características técnicas faziam-se notar, por exemplo, a arqueação bruta, as 

linhas de água do casco ou a configuração do fundo e dos costados. 

7
 É o caso do Varino “Lealdade”, construído em 1922, em Ribeira de Pardilhó – Estarreja. Desta região 

era, aliás, proveniente uma importante comunidade de marítimos que integraram as tripulações das 
embarcações tradicionais, como também de carpinteiros navais, alguns dos quais tendo mesmo 
fundado estaleiros navais no Estuário do Tejo (e.g. Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos e Estaleiro 
Naval do Gaio, ambos no concelho da Moita). 

8
 Uma primeira diferenciação das funções desempenhadas pelas embarcações tradicionais do Estuário 

do Tejo deve ser estabelecida entre embarcações de pesca e embarcações de carga ou tráfego fluvial. 
Atendendo a que esta nota se debruça exclusivamente sobre estas últimas, considera-se apenas a 
diversidade de funções que as embarcações de carga exerceram no período em apreço. 
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muito pesada. Como tal, por forma a maximizar a sua capacidade de transporte, esta 

embarcação apresentava-se mais bojuda e com fundo sem arqueação acentuada 

(aumentando a área útil de carga), tal com LEITÃO bem ilustra nas secções transversais 

apresentadas no seu “Barcos do Tejo” (LEITÃO, 2002: 28) – Figura AVII-3. 

 

Figura AVII-3. Secção transversal de um Bote do Pinho e de um Bote de meia-quilha 

 

Fonte: Extraído de LEITÃO, 2002. 

 

Também a Falua apresentava um conjunto de características específicas, que 

faziam dela uma embarcação excepcionalmente veloz (como se verá adiante). Uma 

especificidade moldada pela função justificativa da sua concepção, isto é, a de ter sido 

idealizada “para o fim específico de transportar passageiros e mercadorias até à 

cidade, em excursões relativamente longas” (LEITÃO, 2002: 31). 

Quanto ao último factor explicativo referido por NABAIS (as áreas de operação das 

embarcações), é explanado em subcapítulo próprio (Parte II – Volume I) como as 

condições naturais do Estuário do Tejo (e “rio acima”) determinaram o 

desenvolvimento de adaptações técnicas nas embarcações. O fundo chato dos Varinos 

e dos Barcos de Água Acima é disso exemplo maior.   
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Finalmente, a estes três factores é possível adicionar um quarto: a evolução 

histórica. Isto é, a existência de uma diversidade de tipos específicos de embarcações 

precedentes9, a partir das quais foram desenvolvidas adaptações ao longo do tempo 

(decorrentes das evoluções técnicas, tecnológicas e funcionais), pelo que influindo 

necessariamente na diversidade de embarcações verificada em momento posterior.      

Analisados os factores explicativos da diversidade de embarcações tradicionais 

que sulcaram o Estuário do Tejo, apresenta-se seguidamente uma breve descrição das 

características e funções destas embarcações.  

 

Características e Funções das Embarcações Tradicionais 

As Fragatas, embarcações à vela de um só mastro10 e “de fundo redondo e proa 

direita” (LEITÃO, 2002: 41), eram aquelas que atingiam as maiores dimensões do 

conjunto das embarcações de carga do Tejo (nalguns casos ultrapassando mesmo as 

200 toneladas), embora a sua tonelagem fosse muito variável11 (Figura AVII-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9
 O Barco de Moios (vocacionado para o transporte de sal), a Barca de Aldeia Galega (utilizada no 

transporte de madeiras) ou o Barco de Moinhos (utilizado no transporte de cereais e farinhas) são 
exemplos de embarcações do Estuário do Tejo que precederam aquelas que chegaram até meados do 
século XX. 

10
 O mastro das fragatas apresentava um ligeiro caimento para a ré, aparelhando uma vela latina 

quadrangular e uma vela triangular de estai. 

11
 As fragatas de 50 toneladas mediam aproximadamente 16-17 metros, as embarcações de 100 

toneladas ascendiam a 20-22 metros, enquanto as embarcações de 180 toneladas registavam um 
comprimento de cerca de 25-26 metros. 
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Figura AVII-4. Operação de carga de uma Fragata 

 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa, Colecção Ferreira da Cunha; Código de Referência: PT/AMLSB/FEC/000493). 

 

O calado destas embarcações constituía, contudo, um factor condicionador da 

sua navegação em águas pouco profundas, restringindo o seu acesso aos designados 

“portos baixos”, localizados essencialmente nos esteiros da margem Sul. A este 

respeito, LEITÃO salienta que “Alcântara, Terreiro do Trigo, Xabregas, Poço do Bispo, 

Braço de Prata, Cabo Ruivo, Olivais, Sacavém, Póvoa de Santa Iria, Alverca, Alhandra e 

(…) Vila Franca, todos na margem norte; (…) Seixal, Amora, Arrentela, Barreiro e 

Montijo12, na [margem] sul (…) são mais ou menos todos os portos francamente 

acessíveis às fragatas, em condições normais, devido ao seu calado” (LEITÃO, 2002: 74) 

– Figura AVII-5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 A este conjunto de portos/cais poder-se-ia ainda acrescentar a Moita e Alhos Vedros. 
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Figura AVII-5. “Portos” do Estuário do Tejo francamente acessíveis às Fragatas 

 
Fonte: Elaboração própria com base em LEITÃO, 2002. 

 

Esta limitação, resultante dos condicionalismos naturais inerentes à sua área de 

operação (i.e. o Estuário do Tejo), era contraposta pela vantagem de ser uma 

embarcação relativamente rápida, conforme é explicado por um antigo Arrais13: “As 

                                                      
13

 A tripulação de uma embarcação tradicional de carga era, em geral, constituída por três ou quatro 
indivíduos (no caso das embarcações com tonelagem inferior a 20 toneladas a tripulação incluía apenas 
dois elementos, enquanto que nas embarcações com mais de 170 toneladas esta ascendia a cinco 
elementos) – vide Quadro AIV-9, Anexo IV –, dependendo da sua tonelagem: um Arrais, um ou dois 
Camaradas e um Moço. O Arrais era o responsável pela embarcação, zelando por esta, sendo ele que a 
governava e que dava as ordens à tripulação. Os Camaradas tinham como funções estivar em conjunto 
com as equipas de estivadores, carregar e descarregar as embarcações, realizar manobras, fazer 
pequenos trabalhos de manutenção (e.g. pequenas pinturas), rebocar a embarcação quando não havia 
vento, remando na lancha a remos ou puxando a embarcação “à sirga”. Os Moços eram os responsáveis 
pela alimentação da tripulação (tarefa que incluía as compras nos mercados pela manhã, a preparação 
do almoço e a lavagem da louça), por molhar a embarcação e retirar a água desta, e por lingar e 
deslingar o estropo. Os Moços asseguravam ainda o abastecimento da embarcação com água potável 
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fragatas tinham quilha e por isso aguentavam mais a bordejar14. Já os varinos, como 

tinham o fundo chato rolavam mais com a vela cheia; por isso, andavam menos”15. 

De acordo com LEITÃO, as Fragatas, conjuntamente com os Varinos, tinham como 

ocupação principal “a descarga de navios e o transporte da sua carga de trigo, farinha, 

carvão de coque, maquinaria, etc., para várias zonas do porto de Lisboa”, carregando 

também “azeite em Vila Franca de Xira, cimento em Alhandra, cortiça em Sacavém, 

Montijo, Moita, Alhos Vedros, Barreiro, Seixal, Amora e Caramujo” (LEITÃO, 2002: 91). O 

leque de produtos transportados pelas Fragatas era, naturalmente, mais amplo, 

destacando-se ainda: “o vinho, que era carregado em barris para os navios que depois 

o transportavam para as antigas colónias, por exemplo desde a Arealva. Também 

transportávamos muito açúcar, café, feijão, madeiras, amendoins e peles proveniente 

das colónias. No Cais do Ginjal laborava a firma João Theotónio Pereira Júnior, Lda., 

que comercializava vários produtos com recurso a embarcações tradicionais. A Fragata 

“Maria Alice” era propriedade desta empresa, na qual transportávamos vinhos, azeite, 

vinagre para exportação para as ex-colónias, mas também para abastecimento da frota 

bacalhoeira nacional”16.  

Por sua vez, os Varinos apresentavam como principais características estruturais 

diferenciadoras a arqueação da proa (“proa redonda”) e o fundo chato (portanto, sem 

quilha), sendo esta última característica que lhes garantia a acessibilidade a locais de 

                                                      

para as necessidades diárias da tripulação (recorrendo a um barril específico, denominado na gíria dos 
marítimos como “barril de acartar água”), como também o serviço de vigia das embarcações, sobretudo 
aos fins-de-semana (durante a ausência dos restantes membros da tripulação), dar “corda à vela” 
(tarefa que consistia em atar a vela em torno do mastro com uma sirga, por forma a evitar que no caso 
de cair vento durante a noite, a vela ganhasse bolsa e se rasgasse) e de atar a lancha auxiliar à popa no 
final do dia de trabalho (para evitar que, durante a noite, com a mudança da maré, a lancha se 
atravessasse e causasse danos na embarcação).  

14
 “Bordejar” significa que a embarcação à vela faz vários bordos, ora a estibordo ora a bombordo, 

descrevendo um rumo em ziguezague. Esta forma de velejar é utilizada para se atingir um determinado 
ponto quando o vento e/ou a corrente se posicionam pela proa da embarcação.    

15
 Informação oral: António Fernandes Júnior – Marítimo entre 1942 e 1961, Moço no Cangueiro “Maria 

Júlia” e no Varino “Cabo Raso”, Camarada nos Varinos “Casca Viana” e “Rio Coina” e Arrais nos Varinos 
“Rio Zuari” e “José Inácio”, foi ainda Arrais na Fragata “Tubias” e no batelão “Fima” (2011, 84 anos de 
idade). 

16
 Informação oral: António José Fernandes – Marítimo entre 1963 e 1967, Moço nas Fragatas “Flor do 

Montijo” e “Maria Alice” (2011, 61 anos de idade).  
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águas pouco profundas, nomeadamente nos braços de rio e esteiros da margem Sul, 

onde a profundidade é reduzida. À semelhança das Fragatas, possuíam um só mastro 

com caimento para a ré, aparelhando uma vela latina quadrangular e uma ou duas 

velas triangulares de estai à proa (Figura AVII-6). 

 

Figura AVII-6. Varino transportando cortiça 

 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa, Colecção Amadeu Ferrari (Código de Referência: PT/AMLSB/FER/000065). 

 

A dimensão destas embarcações era igualmente variável, estando a sua 

capacidade média de carga compreendida entre 50 e 100 toneladas. Os Varinos 

destinavam-se, em grande medida, ao transporte de mercadorias entre as margens do 

Estuário do Tejo, nomeadamente de produtos hortícolas, rama de pinho seco, cortiça, 

ferro, areia, farinha, vinho e sal, ainda que a diversidade de produtos transportados 

por estas embarcações fosse muito mais ampla. Na realidade, “quando os varinos não 

pertenciam à frota de uma companhia com produção própria, então ficavam à espera 

de serviço no Grémio17 e carregavam o que houvesse para carregar”18. 

                                                      
17

 O Grémio dos Proprietários de Fragatas e Batelões do Porto de Lisboa foi o organismo que exerceu, 
até 1974, as funções de licenciamento e controlo da actividade fluvial de cargas e descargas. O Grémio 
assegurava a distribuição dos fretes pelas embarcações tradicionais e batelões cujos proprietários nele 
se encontravam inscritos como associados. Os fretes eram distribuídos pelas embarcações/batelões 
inscritos, atendendo à ordem de registo e à adequação da sua capacidade de carga à natureza e ao 
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Os pequenos Varinos, utilizados para navegar nas águas pouco profundas a 

montante de Lisboa (incluindo os esteiros, valas, canais e pequenos rios afluentes do 

Tejo19), eram denominados como Barcos de Água Acima (em geral, com tonelagem 

inferior a 50 toneladas20) – Figura AVII-7.  

 

Figura AVII-7. Barco de Água Acima carregado de cortiça 

 
Fonte: Centro de Documentação e Informação da APL – Administração do Porto de Lisboa, SA (Autoria: 

Desconhecido). 
 

Para além das características do fundo, semelhante ao dos Varinos, destaca-se 

também a particularidade do leme destas embarcações. Este apresentava-se muito 

comprido para compensar a menor área submersa e, assim, poder chegar a locais de 

águas pouco profundas fruto do seu reduzido calado. É ainda de salientar que estas 

embarcações navegavam, muitas vezes, com o auxílio de uma esparrela junto ao 

costado da popa. Esta peça tinha como objectivo evitar a deslocação lateral da 

embarcação quando navegava à vela, auxiliando o Arrais na sua governação. 

                                                      

peso/volume de mercadorias a transportar. Logo que as embarcações/batelões terminavam um serviço, 
os Arrais comunicavam de imediato a este organismo a sua disponibilidade para novos fretes.   

18
 Informação oral: António Fernandes Júnior – Marítimo (2011, 84 anos de idade). 

19
 Aquando da sua navegação em esteiros ou canais estreitos, sem condições de vento favoráveis, era 

utilizada a técnica de “navegar à vara”, com os Camaradas a varejar a bombordo e estibordo. 

20
 Informação oral: António Fernandes Júnior – Marítimo (2011, 84 anos de idade). 
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Transportavam, entre outros produtos, a madeira e o arroz provenientes das 

Lezírias, o arroz e a pasta de tomate produzida nas fábricas de Salvaterra de Magos ou 

o vinho a partir do Carregado, Azambuja, Cartaxo, Salvaterra, Muge e Almeirim (Cf. 

LEITÃO, 2002: 91). O transporte de cortiça até às unidades industriais localizadas no 

Estuário do Tejo ou o transporte de carga geral (e.g. de e para Abrantes) era também 

assegurado por estas embarcações.  

As embarcações dos proprietários que asseguravam os serviços de transporte 

para estes locais estavam então perfeitamente adaptadas às condições de 

navegabilidade do estuário. Era o caso da frota de embarcações pertencentes a 

Manuel Monteiro, constituída por quatro Varinos de pequeno porte: “Rio Coina”, “Rio 

Zuari”, “José Inácio” e “Casca Viana” (este último, “como só tinha 25 toneladas foi 

atado e substituído pelo varino “Rio Nilo”, que tinha 45 toneladas”21). Estas 

embarcações efectuavam serviço entre Coina e Lisboa para José Maria da Fonseca e 

Sucessores e para a BP. No primeiro caso, a mercadoria transportada era o vinho: “a 

carga vinha de Azeitão em camioneta, armazenada em barris, cascos e caixas; arreava 

no porto de Coina (também conhecido como porto do Moscatel de Setúbal) e nós 

transportávamos para Santa Apolónia e Alcântara, onde os navios que levavam o vinho 

para as antigas colónias estavam atracados”. Quanto ao serviço para a BP: “primeiro 

trazíamos a gasolina, petróleo, gasóleo e óleo em bidões, a partir do Cais de Cabo 

Ruivo para Coina, onde havia tanques de armazenamento, que abasteciam os camiões 

da BP que distribuíam o combustível pelas bombas. Mais tarde, foram montados 

tanques nos varinos “José Inácio” e “Rio Coina” para carregar o produto a granel”22. 

No que diz respeito ao Cangueiro, as suas características eram muito próximas 

de uma Fragata (incluindo o velame, ainda que o mastro apresentasse maior 

caimento), embora fosse, em geral, de dimensão inferior. Sendo uma embarcação que 

se destinava, essencialmente, ao transporte de carga pesada, com destaque para os 

materiais de construção (incluindo areia e saibro), possuía algumas adaptações 

técnicas: a proa era mais arqueada e a “popa fechada” para aliviar o embate aquando 

                                                      
21

 Informação oral: António Fernandes Júnior – Marítimo (2011, 84 anos de idade). 

22
 Informação oral: António Fernandes Júnior – Marítimo (2011, 84 anos de idade). 
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das operações de carga e descarga23 (Cf. LEITÃO, 2002: 93) – Figura AVI-8. “Íamos à 

praia do Alfeite carregar areia, que transportávamos para a Doca de Santo Amaro, para 

as obras. O material era aí descarregado por varinas (Figura AVI-9). Transportávamos 

ainda pedra da Doca de Santo Amaro para os fornos de Salvaterra [de Magos] e 

Benavente, para fazer cal. Depois, quando descíamos o rio vínhamos carregados de 

pinho para a Doca de Santo Amaro, para abastecer os fornos de pão de Lisboa. Quando 

o cangueiro não tinha serviço, dava entrada no Grémio e andávamos no rio a carregar 

cortiça e madeira, isto por volta de 1942. Chegámos a vir ao porto de Sarilhos carregar 

madeira para a Covina24, localizada a seguir a Sacavém. Este cangueiro (“Maria Júlia”) 

tinha 50 toneladas”25. 

 

Figura AVII-8. Cangueiro (à direita) atracado no Porto de Lisboa (Lisboa) 

 
Fonte: Arquivo Histórico da Associação Naval Sarilhense (Autoria: Desconhecido). 

 

 

                                                      
23

 “Os cangueiros tinham a popa em bico, porquê? Porque quando estava vento Norte fresco e nós 
estávamos na praia a carregar, a onda batia na popa e corria por fora” (António Fernandes Júnior – 
Marítimo; 2011, 84 anos de idade).  

24
 Covina – Companhia Vidreira Nacional, entretanto adquirida pelo Grupo Saint-Gobain. 

25
 Informação oral: António Fernandes Júnior – Marítimo (2011, 84 anos de idade). 
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Figura AVII-9. Varinas a descarregar areia na Doca dos Olivais (Lisboa) na década de 1950 

 
Fonte: Arquivo Histórico da Associação Naval Sarilhense (Autoria: Desconhecido). 

 

Também os Botes apresentavam traça semelhante às Fragatas, sendo 

igualmente embarcações de menor porte que estas últimas (Figura AVII-10). Armavam 

“uma vela grande de carangueja e, por vezes, duas velas à proa – um estai e uma 

bujarrona” (CARRASCO, 1997: 23). LEITÃO diferencia os Botes, propriamente ditos, dos 

Botes de meia-quilha, considerando que “as diferenças fundamentais que existem 

entre [eles] são a consequência natural do fundo fortemente abaulado e dos bojos26 

volumosos do bote de meia-quilha”, acrescentando ainda que este último barco ao ser 

concebido “para navegar em sítios com pouca água e assentar no fundo na maré baixa, 

(…) é um pouco mais pequeno que o bote da mesma época, calando menos não só em 

consequência do seu tamanho mais reduzido, mas também porque os bojos bem 

cheios lhe proporcionam uma maior flutuabilidade em relação ao tamanho” (LEITÃO, 

2002: 96). A capacidade média de carga destas embarcações oscilava entre 20 e 50 

toneladas, destinando-se essencialmente ao transporte de produtos hortícolas, rama 

de pinho seco, cortiças, cereais e vinho entre as margens do Estuário do Tejo. Estas 

embarcações “carregavam também encomendas (as mercearias) para Salvaterra, 

                                                      
26

 Destaques do autor. 
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Benavente e outros portos (…) a partir da doca do Jardim do Tabaco. Havia igualmente 

vários botes que transportavam encomendas para Lisboa e para o Barreiro”27. 

 

Figura AVII-10. Botes navegando no Estuário do Tejo, na década de 1940 

 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa, Colecção Amadeu Ferrari (Código de Referência: PT/AMLSB/FER/000050). 

 

Importa também destacar a existência de um outro tipo de Bote: o Bote do 

Pinho. Trata-se de uma embarcação que se destinava ao transporte de rama e toros de 

pinho para os fornos de pão da cidade de Lisboa, com uma capacidade de carga que 

variava entre 20 e 50 toneladas, aparelhando uma pequena vela latina triangular (vela 

de estai) à proa e uma grande vela latina quadrangular de carangueja junto ao mastro 

(são conhecidas algumas excepções a este velame, é o caso do Bote do Pinho 

“Fernando I”, de Sarilhos Pequenos – conhecido como “Bote Gaião” –, que armava 

uma grande vela latina triangular – Figura AVII-11). Estas embarcações destacavam-se 

também pelas suas minuciosas pinturas, apresentando cores garridas, motivos florais e 

figuras míticas (Figura AVII-12).  

 

 

 

                                                      
27

 Informação oral: António Fernandes Júnior – Marítimo (2011, 84 anos de idade). 
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Figura AVII-11. Bote do Pinho “Fernando I”, propriedade de um Fragateiro de Sarilhos 
Pequenos (Moita) 

 
Fonte: Museu de Marinha (Colecção Seixas). 

 

Figura AVII-12. Canoa “Ponta da Marinha”, decorada com pintura característica de um Bote do 
Pinho 

 
Fonte: Arquivo Histórico da Associação Naval Sarilhense (Autoria: Mário Pinto, 2012). 
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Os Botes do Pinho transportavam pinho a partir de vários pontos, incluindo a 

Raposa (Seixal), Corroios, Samora, Lançada ou Sarilhos Pequenos28. Embora não fosse 

a sua principal função, não deixa de ser importante relevar o transporte de palha, 

proveniente dos mouchões do Tejo, para Sarilhos Pequenos, Alcochete, Moita, Rosário 

e Montijo, onde era utilizada para cobrir as serras do sal produzido nas marinhas aqui 

existentes. 

Quanto aos Botes-de-fragata, estes assemelham-se ora a uma Fragata (ainda 

que de dimensões substancialmente inferiores a estas embarcações), ora a um Bote, 

daí serem considerados um tipo híbrido. LEITÃO identifica, contudo, as seguintes 

particularidades neste tipo de embarcação: “nas bordas; no número de cabeços à 

popa; na existência ou não de barbados na proa, e no tipo de barbados montados à ré; 

na existência ou não de paus de entre cintas; na construção do painel de popa; na 

existência ou não de falquitos”29 (LEITÃO, 2002: 109). Estas embarcações tinham, 

normalmente, uma capacidade de carga entre 20 e 50 toneladas, aparelhando uma 

pequena vela latina triangular à proa (estai) e uma grande vela latina quadrangular de 

carangueja junto ao mastro. Os Botes-de-fragata eram muito utilizados no transporte 

de cortiça, ferro, cereais e carga geral entre as margens do Tejo. 

No seu “Barcos do Tejo”, CARRASCO descreve as Faluas como situando-se entre o 

Bote e a Fragata em termos de dimensão (Cf. CARRASCO, 1997: 23). Por sua vez, LEITÃO 

destaca, entre outras especificidades, que as linhas de água destas embarcações “são 

muito mais delgadas que as dos botes, e que são prolongadas à proa e à ré para 

produzir entradas finas que alargam para cima, e saídas compridas terminando num 

painel de popa pequeno e estreito” (LEITÃO, 2002: 111) – Figura AVII-13. 

 

 

 

 

 

                                                      
28

 “Só em Sarilhos Pequenos chegou a haver oito botes do pinho” (António Fernandes Júnior – Marítimo; 
2011, 84 anos de idade).  

29
 Destaques do autor. 
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Figura AVII-13. Falua atracada na Quinta do Esteiro Furado (Sarilhos Pequenos – Moita) 

 
Fonte: Extraído de BALDRICO, 2002. 

 

Outra característica da Falua prende-se com a especificidade do convés: “O 

convés de vante ocupa um pouco mais que uma metade do barco e tem duas 

escotilhas, uma no bico da proa, no lado de estibordo, e a outra por ante-a-vante do 

mastro principal. O convés da ré é muito reduzido, porque o espaço normalmente 

ocupado pelo leito da popa é sacrificado para aumentar a casa de carga aberta, 

também utilizada pelos passageiros” (LEITÃO, 2002: 111). Em termos funcionais, o 

convés de vante era muito utilizado como alojamento, onde os passageiros se 

abrigavam do frio, da chuva e do calor durante a viagem. Este convés servia ainda de 

resguardo para as mercadorias. 

Estas embarcações armavam, geralmente, duas velas latinas, tendo havido 

segundo LEITÃO (2002) uma evolução ao longo do tempo nas suas velas, passando a 

predominar as Faluas de um só mastro. A Falua era utilizada no transporte de 

passageiros e de mercadorias, oferecendo “um serviço de transporte relativamente 

regular, de passageiros, numa rota certa, em oposição ao transporte de carga geral, 

sem horário pré-estabelecido, e eram utilizadas para carregar produtos deterioráveis, 

tais como batatas, uvas, figos, laranjas e legumes frescos até à cidade e voltar com 

mercearias na viagem de retorno. Tinham, por isso, de ser de bom porte e rápidas, 

visto que cobriam nesta ocupação distâncias que podiam atingir 50 km” (LEITÃO, 2002: 

110). 
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Finalmente, importa ainda salientar a existência de embarcações vocacionadas, 

essencialmente, para o transporte de passageiros e pequenas mercadorias, 

designadamente as Canoas (ou Botes-canoa) e os Catraios (ou Botes-catraio)30. No que 

se refere às Canoas vocacionadas para o transporte, destacam-se dois tipos:  

• Canoa Cacilheira – embarcação utilizada no transporte de pessoas, animais 

(Cf. Ecomuseu Municipal do Seixal e CCRLVT, 1995: 114) e pequenas 

mercadorias entre Lisboa e Cacilhas (Figura AVII-14); 

• Canoa do Tejo – embarcação destinada, essencialmente, ao transporte de 

pequenas mercadorias e mercearias entre as povoações ribeirinhas do 

Estuário do Tejo (embora tivesse sido também utilizada na pesca), 

sobrevivendo no exercício destas funções até à década de 1970. 

 

Figura AVII-14. Desembarque de passageiros no Cais Sodré a partir de uma Canoa Cacilheira 

 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa, Colecção Seixas (Código de Referência: PT/AMLSB/SEX/000180). 
 

                                                      

30
 Estes dois tipos de embarcações tradicionais do Estuário do Tejo são, actualmente, os mais 

numerosos. Atendendo a que estas embarcações são, na sua quase totalidade, propriedade de 
particulares, percebe-se que os menores custos de construção/recuperação e de manutenção – 
comparativamente com uma embarcação de médio/grande porte –, a maior agilidade de manobra, a 
maior acessibilidade propiciada em termos de navegação estuarina e as menores exigências em termos 
de habilitação legal e técnica para o seu governo, em conjugação com a sua função actual (i.e. recreio e 
lazer), apresentam-se como factores determinantes para o seu predomínio. 
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Por sua vez, os Catraios apresentavam-se como embarcações de pequeno porte 

(“embarcações miúdas”), cujo comprimento não ia além dos 6,5m. Usualmente 

armavam uma vela latina quadrangular de carangueja e uma vela triangular de estai, 

existindo ainda alguns Catraios aparelhados com vela de espicha (Figura AVII-15) e vela 

latina triangular. Num período mais recente, registou-se uma gradual generalização da 

utilização deste último tipo de vela latina, enquanto que a vela de espicha entrou 

praticamente em desuso. 

 

Figura AVII-15. Catraio aparelhado com vela de espicha navegando no Estuário do Tejo      

 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa, Colecção José Chaves Cruz (Código de Referência: PT/AMLSB/CRU/000006). 

 

De acordo com CARRASCO, destacava-se, na sua actividade, o “embarque e 

desembarque de passageiros e bagagens dos paquetes que demandavam o Tejo e não 

atracavam” (CARRASCO, 1997: 43), salientando ainda este autor que tais embarcações 

“por serem (…) ligeiras e rápidas, serviam para trazer até Lisboa peixe de Sesimbra, o 

qual chegava em carroças ao Seixal” (CARRASCO, 1997: 43). Para além da sua função de 

transporte de passageiros e pequenas mercadorias, estas embarcações eram também 

utilizadas de forma recorrente como instrumento de trabalho na “apanha do limo” 

(alga marinha que era posteriormente comercializada para fertilização das terras 

agrícolas), na “apanha de morraça” (vegetação marinha utilizada na alimentação do 

gado) e na “apanha da ostra”, actividades primárias que constituíam o sustento de 
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inúmeros famílias de povoações ribeirinhas, como é o caso de Sarilhos Pequenos. O 

Catraio “Ó Papagaio”, uma embarcação histórica desta povoação (actualmente 

propriedade da ANS), constitui um exemplo de uma embarcação utilizada nestas 

funções – Figura AVII-16. 

 

Figura AVII-16. Catraio “Ó Papagaio” outrora utilizado em actividades recolectoras31 

 
Fonte: Arquivo Histórico da Associação Naval Sarilhense (Autoria: Desconhecido). 

 

A breve descrição das características dos diferentes tipos de embarcações 

tradicionais de carga do Estuário do Tejo, assim como a referência ao seu papel no 

transporte de mercadorias, coloca em evidência a importância que estas adquiriram 

enquanto modo de transporte vital às transacções comerciais na região do Estuário do 

Tejo, e que perdurou até meados do século XX. Neste sentido, LEITÃO refere mesmo 

                                                      
31

 O Catraio “Ó Papagaio” é uma das embarcações mais emblemáticas do Estuário do Tejo. Começou por 
ser utilizado no transporte de pessoas entre Sarilhos Pequenos e o Montijo, durante a primeira metade 
século XX. A partir de meados dos anos 1950 passou a ser utilizado na apanha de ostras (vendidas para 
exportação a partir do posto de depuração da Ilha do Rato), limo e morraça. Actualmente é utilizada 
para participação em regatas, desfiles e encontros de embarcações tradicionais. 
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que “antes da construção de estradas para penetrar os recantos mais inacessíveis da 

província, estes barcos eram a chave de todas as transacções comerciais da região” 

(LEITÃO, 2002: 91). Complementarmente, é de referir que, como lembra CARRASCO, “o 

transporte de mercadorias não se efectuava exclusivamente entre as duas margens, 

sendo também significativo o que se realizava entre as povoações ribeirinhas a 

montante de Lisboa e a cidade” (CARRASCO, 1997: 16). 
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 Por forma a facilitar a consulta das referências bibliográficas utilizadas neste Anexo optou-se por 
incluir esta secção. Não obstante, estas referências estão incluídas na secção “Referências 
Bibliográficas” constante do Volume I.    
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Anexo VIII – Exemplos de Estruturas de Marinhas de Sal no ARS do Estuário do Tejo 

Figura AVIII-1. Marinha do Grupo “Marinha do Porto Velho até Barra-a-Barra” 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AVIII-2. Marinha do Grupo “Rio da Moita até à marinha do Porto Velho” 

 
Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AVIII-3. Marinha do Grupo “Rio da Moita, pela estrada do Rosário, até ao final do 
concelho” 

 
Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AVIII-4. Marinha do “Grupo de Sarilhos Grandes” 

 
Fonte: Própria, 2013. 

 

 

 



ANEXO VIII – EXEMPLOS DE ESTRUTURAS DE MARINHAS DE SAL NO ARS DO ESTUÁRIO DO TEJO 
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Figura AVIII-5. Marinha do “Grupo do Batedouro” 

 
Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AVIII-6. Marinha do Grupo “Bairro Afonsoeiro até ao termo do concelho do Montijo” 

 
Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AVIII-7. Marinha do “Grupo de Alcochete-Samouco” 

 
Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AVIII-8. Marinha do “Grupo do Rio das Enguias” 

 
Fonte: Própria, 2013. 



 

AIX-i 

Anexo IX – Levantamento Fotográfico dos Moinhos de Maré do Estuário do Tejo1 

Figura AIX-1. Moinho de Maré de Corroios (Seixal) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 
 

Figura AIX-2. Moinho de Maré do Galvão (Seixal) 

 

Fonte: Própria, 2013. 
                                                      
1
 Devido à impossibilidade de acesso ao seu local de implantação, não foi possível obter registo 

fotográfico das estruturas dos seguintes moinhos de maré: Moinho de Maré da Quinta da Palmeira e 
Moinho de Maré de Vale de Zebro.  
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Figura AIX-3. Moinho de Maré do Capitão (Seixal) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIX-4. Moinho de Maré da Passagem (Seixal) 

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIX-5. Moinho de Maré da Torre (Seixal) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIX-6. Moinho de Maré Velho dos Paulistas (Seixal) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 



ANEXO IX – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DOS MOINHOS DE MARÉ DO ESTUÁRIO DO TEJO 
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Figura AIX-7. Moinho de Maré Novo dos Paulistas (Seixal) 

 

Fonte: Própria, 2012. 

 

 

Figura AIX-8. Moinho de Maré do Brayner (Seixal) 

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIX-9. Moinho de Maré do Zeimoto (Seixal) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIX-10. Moinho de Maré de Coina (Barreiro) 

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIX-11. Moinho de Maré de Palhais (Barreiro) 

 

Fonte: Própria, 2012. 

 

 

 

Figura AIX-12. Moinho de Maré da Telha (Barreiro) 

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIX-13. Moinho de Maré do Cabo (Barreiro) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

 

Figura AIX-14. Moinho de Maré Grande (Barreiro) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 



ANEXO IX – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DOS MOINHOS DE MARÉ DO ESTUÁRIO DO TEJO 

AIX-viii 

Figura AIX-15. Moinho de Maré Pequeno (Barreiro) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

 

Figura AIX-16. Moinho de Maré do Braancamp (Barreiro) 

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIX-17. Moinho de Maré do Cais de Alhos Vedros (Moita) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIX-18. Moinho de Maré Novo (Alhos Vedros – Moita) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 



ANEXO IX – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DOS MOINHOS DE MARÉ DO ESTUÁRIO DO TEJO 

AIX-x 

Figura AIX-19. Moinho de Maré da Enxarroqueira (Alhos Vedros – Moita) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIX-20. Moinho de Maré da Quinta da Freira (Gaio-Rosário – Moita) 

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIX-21. Caldeira do Moinho de Maré do Rosário (Moita) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIX-22. Moinho de Maré do Esteiro Furado (Sarilhos Pequenos – Moita) 

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIX-23. Caldeira do Moinho de Maré dos Dois Termos (Sarilhos Grandes – Montijo) 

 

Fonte: Própria, 2009. 

 

 

Figura AIX-24. Moinho de Maré da Quinta da Lançada (Montijo) 

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIX-25. Moinho de Maré das Assentas (Montijo) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIX-26. Moinho de Maré do Cais (Montijo) 

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Figura AIX-27. Moinho de Maré do Meio (Montijo) 

 

Fonte: Própria, 2013. 

 

 

Figura AIX-28. Moinho de Maré do Cabo (Montijo) 

 

Fonte: Própria, 2013. 
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Anexo X – Ficha de Levantamento de Elementos Patrimoniais  

Projecto de Doutoramento 

“Dinâmicas de Revitalização de Frentes Ribeirinhas no Período Pós-Industrial: o Arco Ribeirinho Sul 

do Estuário do Tejo” 

 

Ficha de Levantamento de Elementos Patrimoniais 

Cod. Interna: ______ 

 

Data do Levantamento: ____________________ 

 


