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RESUMO 
Palavras-chave: Metodologia, Recife Artificial, Surf, Impacte ambiental, Sócio Economia 

 O objectivo deste trabalho consiste na definição de uma metodologia para avaliação dos 

impactes sócio económicos resultantes da implantação de obras costeiras, considerando a alteração 

do Uso Balnear, a alteração do Ecossistema e a promoção do Turismo como principais factores de 

decisão. O caso de estudo consiste no projecto de um recife artificial para o surf cujo objectivo é o de 

melhorar as condições de ondulação da zona de São Pedro do Estoril tornando-as adequadas à 

prática de surf. Este projecto visa potenciar o desenvolvimento económico da região, através da 

criação de um terceiro spot de referência em Cascais a seguir ao Guincho e a Carcavelos e, portanto, 

um pólo turístico atractivo, se adequadamente dinamizado. Pretende também promover-se o 

crescimento da indústria associada ao surf, aos níveis nacional e internacional. 

 O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do referido projecto foi efectuado previamente à presente 

dissertação e teve como objectivo proceder à caracterização da situação de referência ao nível dos 

vários factores, com um aprofundamento proporcional à sua relevância, dando especial incidência à 

caracterização sócio económica, dada a importância do desenvolvimento sócio económico no âmbito 

dos objectivos do projecto. 

 A caracterização da situação de referência foi efectuada paralelamente a uma fase de pré-

auscultação pública, cujo objectivo foi a consulta a todos os interessados ou afectados pelo projecto e 

uma recolha antecipada das suas opiniões, sugestões e outros contributos. Esta etapa permitiu obter 

uma base para a identificação de potenciais impactes ambientais e sócio económicos, sua avaliação 

e minimização. A avaliação de impactes incluiu a avaliação de diversas alternativas de localização, de 

materiais, de técnicas de construção, com o objectivo de determinar a alternativa ambientalmente 

mais favorável. 

 

Key-words: Methodology, Artificial reef, Surf, environmental impact, socio economy 

 The major goal of this work is to build a methodology for the assessment of the socio economic 

impacts of the construction of coastline structures, considering balneal use, ecosystem and tourism as 

main decision factors. The case study consists in the project of implementation of a surf reef in São 

Pedro’s beach, Estoril, to improve the surf conditions. The surf reef will improve the economic 

development of the zone and it will be the third surf spot following Guincho and Carcavelos and 

consequently, a strong touristic spot if adequately enhanced. 

 The Environmental Impact Assessment evaluated the project’s impacts at the local, national 

and international level, including environmental and social impacts. It started with the examination of 

the environmental and social characteristics of the area and, due the importance of socio economy in 

the project’s objectives, a special focus was put on the social and economic characterization.  

 This stage was done together with a pre-public consulting phase to hear from the opinions of 

those who are interested or possibly influenced by the project. The impact assessment included the 

evaluation of the principal impacts and of the possible alternatives for placement, materials and 

construction methods. The impacts’ identification of the different alternatives will determine the better 

construction decision.  
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I. ENQUADRAMENTO 

A presente tese enquadra-se na realização do projecto “Viabilidade da implantação de um 

recife artificial para a prática de surf na praia de São Pedro do Estoril”, que inclui estudos de 

modelação da ondulação e o respectivo Estudo de Impacte Ambiental. Este projecto surgiu 

através da colaboração estabelecida entre a Câmara Municipal de Cascais (CMC), o Instituto 

Superior Técnico (IST), o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e a Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL). 

No âmbito do referido projecto foi realizado um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que teve 

como objectivo proceder à caracterização da situação de referência ao nível dos vários factores. 

Seguiu-se a identificação de potenciais impactes ambientais e sócio-económicos, sua avaliação 

e minimização. A avaliação de impactes incluiu o estudo de diversas alternativas de localização, 

de materiais, de técnicas de construção, com o objectivo de determinar a alternativa 

ambientalmente mais favorável. 

O EIA realizado salientou a necessidade da definição de uma metodologia específica para a 

análise sócio económica de projectos de obras costeiras, em especial a consideração da 

afectação da prática do surf, dados os impactes ambientais e sócio-económicos deste tipo de 

obras e as relações directas e indirectas entre estas duas componentes. Assim, para o projecto 

do recife artificial, foi estruturado o factor socioeconomia de forma inovadora de forma a justificar 

a importância da sua realização. 

 
A aluna elaborou um artigo, intitulado “Avaliação de Impacte Ambiental de um recife 

artificial para surf na praia de São Pedro do Estoril, Portugal”, que apresentou nas 5ªs Jornadas 

Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária, nos dias 11 e 12 de Outubro de 2007 e 

colaborou também no “Estudo da viabilidade de um recife artificial para surf na praia de São 

Pedro do Estoril” para o IV Congresso sobre Planeamento e Gestão das Zonas Costeiras dos 

Países de Expressão Portuguesa, Funchal. 

 O trabalho foi ainda apresentado na conferência internacional de 2008 do ISOPE 

(International Society of Offshore and Polar Engineers Conference), em Vancouver, British 

Columbia, Canada, dias 6 a 11 de Julho, tendo como título, “Viability Study of an Artificial Surf 

Reef in S. Pedro do Estoril, Cascais, Portugal”. O artigo está em publicação nas actas da 

conferência. 

 
I.I. Objectivos e motivação 

 

A presente dissertação de mestrado tem como objectivo o desenvolvimento de uma 

metodologia para a avaliação adequada dos impactes sócio económicos associados a projectos 

de obras costeiras, através da integração de três componentes: alteração do Uso Balnear, 

alteração do Ecossistema e promoção do Turismo.  
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A metodologia será direccionada para o estudo dos impactes sócio económicos 

decorrentes da implantação de obras costeiras, nomeadamente no que se refere à prática do 

surf, e para os estudos dos impactes sócio económicos associados directamente à construção 

de recifes para a prática do surf. 

Apresentar-se-á também a aplicação da metodologia criada a um caso particular de uma 

obra costeira, neste caso, a construção de um recife artificial para o surf em São Pedro do 

Estoril. Este projecto visa a criação de condições de ondulação que permitam a prática de surf 

numa zona ainda pouco explorada, permitindo assim a criação de mais um pólo de surf em 

Cascais e, portanto, um pólo turístico atractivo, se adequadamente dinamizado. Pretende criar-

se uma onda que permita a prática do surf ao nível profissional sendo propícia para a realização 

de eventos competitivos a nível nacional e mesmo internacional. Assim, este projecto faz parte 

integrante de todo um objectivo de requalificação e melhoria do litoral de Cascais. 

Existem vários tipos de obras costeiras, entre as quais se destacam os portos, as marinas, 

os pontões e os recifes. Recentemente, surgem também como obras costeiras as centrais de 

produção de energia a partir das ondas. Relativamente aos recifes, importa referir que estes 

podem ter pelo menos três objectivos: fomentar a pesca, melhorar a prática do surf e efectivar a 

protecção costeira. 

Em Portugal, existem alguns recifes construídos, nomeadamente na costa algarvia, 

projectados com o objectivo de desenvolver as espécies marinhas e fomentar a pesca. 

Internacionalmente, existem também recifes construídos com o objectivo de desenvolvimento de 

espécies e para a pesca bem como alguns casos de recifes construídos com o objectivo de 

melhorar a prática do surf. Em alternativa aos esporões, podem usar-se recifes com o objectivo 

de protecção costeira ou para melhoria das condições para a prática do surf. Embora existam 

alguns estudos em curso, não se tem conhecimento de nenhum recife construído com o 

objectivo específico de protecção costeira, embora este seja sempre um benefício associado à 

construção de recifes para a pesca como para surf. O já referido caso de estudo da presente 

tese surge como o primeiro caso em Portugal de um recife projectado para a melhoria das 

condições para a prática de surf. 

Nos Estudos de Impacte Ambiental desenvolvidos para as obras costeiras, normalmente 

consideram-se como relevantes os seguintes factores: 

- Morfologia e Hidrodinâmica Costeira, devido à possível afectação de praias e arribas pela 

alteração do regime de correntes e do transporte de sedimentos, como, por exemplo, pela 

criação de condições de turbulência. 

- Qualidade da água, devido ao facto de se tratarem de obras cuja construção ocorre no 

mar e que, na fase de exploração, tendem a confinar a água a um determinado espaço, 

principalmente nos casos dos portos e das marinas. 

- Biologia, devido à possível perda ou afectação das comunidades de fauna e flora, 

movimentos migratórios ou introdução de novas espécies, pela construção e exploração do 

projecto. 
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- Sócio economia – este factor, regra geral, contempla os impactes positivos expectáveis 

com a implantação do projecto, nomeadamente, as mais valias económicas inerentes ao 

aumento do tráfego marítimo ou à criação de infra-estruturas de comércio e Turismo associadas 

a portos e marinas. A questão da afectação da prática do surf bem como de outros desportos 

náuticos pela implantação da obra costeira, não é contemplada excepto quando surgem 

contestações por parte dos praticantes das respectivas modalidades. 

Apesar de todos os factores mencionados serem cruciais, a motivação da presente tese 

surgiu da necessidade da integração da questão da prática de surf no factor sócio economia de 

projectos de obras costeiras. No caso de projectos de recifes projectados especificamente para a 

prática do surf, este surge naturalmente como uma justificação para a realização do projecto. 

Como já foi mencionado, o caso de estudo da presente tese consiste no projecto da 

construção de um recife artificial para o surf em São Pedro do Estoril. A elaboração deste 

projecto foi acompanhada por um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que teve como objectivo 

proceder à caracterização da situação de referência ao nível dos vários factores, tendo sido 

efectuada uma caracterização sócio económica mais aprofundada e direccionada para as 

questões da prática de desportos náuticos, nomeadamente o surf, e do Turismo. Seguiu-se a 

identificação de potenciais impactes ambientais e sócio-económicos, sua avaliação e 

minimização. A avaliação de impactes incluiu o estudo de diversas alternativas de localização, 

de materiais, de técnicas de construção, com o objectivo de determinar a alternativa 

ambientalmente mais favorável. 

 

I.II. Organização do trabalho 
 

Pretende-se, nesta dissertação, apresentar: 

- Capítulo II - Enquadramento sobre o estado da arte no que respeita a projectos de recifes 

artificiais para o surf e os impactes ambientais e sócio económicos estudados, 

- Capítulo III – Apresentação da metodologia para avaliação de impactes sócio económicos de 

obras costeiras, 

- Capítulo IV - Apresentação do caso de estudo: recife artificial para o surf em São Pedro do 

Estoril 

- Capítulo V - Aplicação da metodologia ao caso de estudo: recife artificial para o surf em São 

Pedro do Estoril. 

- Capítulo VI - Conclusões e recomendações 
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II. ESTADO DA ARTE 
Como suporte à definição de uma metodologia de avaliação de impactes sócio económicos, 

que inclua a consideração da afectação da prática de desportos náuticos nomeadamente do 

surf, foi efectuada uma recolha bibliográfica que permitiu percepcionar: 

• Os impactes provocados nas fases de construção e exploração provocados por  

estruturas costeiras e modificações que provocam in situ. 

• As mais valias e afectação sócio económica associada à prática do surf 

 Especificamente, para o caso de projectos de recifes, a pesquisa permitiu avaliar: 

• Os projectos de recifes existentes; 

• A sua localização e data de construção; 

• Os objectivos para que foram projectados e construídos; 

• O modo como foi feita a sua modelação numérica e experimental (consoante o 
objectivo); 

• Os diversos tipos de materiais utilizados; 

• As técnicas de construção utilizadas; 

As consultas efectuadas basearam-se em artigos científicos disponibilizados pelas seguintes 

fontes: 

• Biblioteca do Conhecimento On-line (B-ON); 

• Science Direct; 

• Scirus, for scientific Information; 

• Delft University of Technology (TU Delft); 

• Amalgamates Solutions and Research (ASR); 

• Laboratório Marítimo da Guia (LMG); 

• Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR). 

A pesquisa efectuada na B-ON, Science Direct e Scirus permitiu a consulta de diversos 

documentos relativos às metodologias de construção de recifes e quebra-mares, assim como 

dos seus benefícios económicos, técnicas de monitorização aplicadas, e impactes ambientais 

como sejam a produção de resíduos de construção e aplicação de Programas de Gestão de 

Resíduos de Construção em Obra. 

Os documentos da TUDelft consultados consistem em Teses de Mestrado e de 

Doutoramento, e permitiram a compreensão técnica da estrutura em questão, actualmente em 

projecto ou em construção através da análise dos estudos de base necessários e das variáveis 

envolvidas. 

A ASR, empresa fundada em 1998, é conhecida internacionalmente pelo design de recifes 

com os mais diversos objectivos. A consulta dos seus documentos permitiu a percepção dos 

impactes ao nível económico que a implantação de estruturas deste tipo pode induzir numa 

determinada zona, pela potenciação do Turismo associado ao surf, bem como pela atracção do 
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público em geral. Foram ainda consultados documentos desta companhia que focam 

essencialmente a colonização dos recifes por organismos marinhos. Estes documentos referem-

se a recifes implantados na Nova Zelândia, Estados Unidos da América, Austrália e Brasil, 

construídos com vários objectivos que se estendem desde a protecção costeira, às actividades 

de pesca e mergulho e à criação ou melhoramento de condições para a prática do surf. 

Ainda relativamente à colonização de recifes artificiais, foram consultados documentos 

fornecidos pelo IPIMAR e pelo LMG, relativos a recifes construídos em Portugal, na costa 

Algarvia, especialmente concebidos para a criação de espécies marinhas para a pesca. 

O caso de estudo incluído neste trabalho refere-se à construção de um recife em Cascais, 

especialmente concebido para melhorar as condições da prática de surf, e será o primeiro a ser 

concebido em Portugal com este fim, passando a figurar como uma das experiências deste tipo 

de projectos a nível mundial. 

Em termos gerais, os recifes artificiais para a prática do surf são estruturas submersas que 

podem ter objectivos diversos: 

• Melhorar as condições da prática do surf, 

• Contribuir para a protecção costeira, por redução da energia que chega à zona litoral na 

área de influência do recife artificial, 

• Promover a criação de habitats de vida marinha, por potenciação do crescimento de 

comunidades de animais e plantas aquáticas. 

A maior parte dos recifes já construídos têm como objectivo a potenciação das 

comunidades marinhas e as pescas associadas sendo a implantação destes recifes nas águas 

costeiras portuguesas relativamente recente. Os estudos feitos sobre estes recifes mostram que 

a sua implantação induz mudanças no habitat natural existente, como o desaparecimento de 

determinadas espécies, a alteração dos ciclos de reprodução, a colonização por novas espécies, 

entre outras. Essas mudanças dependem de condições ambientais e estruturais como: direcção 

e velocidade de do vento, correntes marítimas, estrutura e design do recife, características do 

substrato, profundidade a que é colocado e proximidade de áreas de recifes naturais ou 

sistemas estuarianos. 

No caso dos recifes para a pesca, existem dados de estudos japoneses que mostram os 

factores dos quais depende a atracção das espécies de peixe aos recifes. Esta resposta pode 

ser específica de cada espécie. Existem espécies que se mostram indiferentes à presença de 

um recife enquanto outras são atraídas pelo mesmo, e outras são atraídas apenas durante uma 

parte do seu ciclo de vida. Algumas adaptam-se a viver no interior do recife, outras nos seus 

arredores. O tipo de contacto que estabelecem com o recife também pode variar, podendo 

estabelecer contacto do corpo todo com o recife, ou apenas contactarem determinadas partes do 

corpo, ou permanecer perto do recife mas não estabelecer contacto ou apenas frequentarem as 

suas redondezas. A frequência de visita ao recife também pode variar, podendo algumas 

espécies permanecer como residentes, outras serem visitantes frequentes e outras apenas o 

visitarem ocasionalmente. A preferência por partes diferentes do recife pode variar com a 
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espécie, a etapa da vida e períodos de descanso ou outros. Os peixes respondem ainda de 

forma diferente consoante a cor de um objecto, as correntes, o som e variações de pressão. Um 

teste recente revelou que os peixes preferem estruturas pintadas de preto e vermelho escuro do 

que cores mais claras. 

 A escolha do local de implantação do recife também é relevante, sendo possível a 

identificação de caminhos de migração de espécies de peixe que normalmente ocorrem numa 

localização fixa, para interceptar esses caminhos com a estrutura do recife, com a máxima 

eficiência. 

 A experiência japonesa mostra ainda que, na escolha do local para um recife artificial, é 

importante garantir uma distância mínima dos recifes naturais existentes para evitar a 

competição pelos mesmos recursos na vizinhança. [91] 

 

No caso de recifes direccionados para a prática de surf, a melhoria das condições de 

ondulação para a prática de surf surgiu como uma necessidade derivada do aumento 

considerável do número de praticantes desta modalidade. As condições de surf são potenciadas 

pela construção de recifes artificiais, definidos como estruturas costeiras submersas que visam 

transformar o tipo de rebentação da onda, pelo cálculo adequado da sua dimensão, forma e 

orientação. 

Em geral, a consulta efectuada permitiu constatar o crescimento no uso deste tipo de 

estruturas submersas na protecção da costa e estabilização da linha de costa, bem como o 

aumento do seu uso para impulsionar o valor recreativo e turístico de um determinado local. 

Existem actualmente doze projectos de recifes artificiais que foram alvo de estudos e, 

deste, apenas cinco foram construídos, o que revela o pouco desenvolvimento desta tecnologia 

até à data. 

Descrevem-se, de seguida, os cinco recifes artificiais já construídos, respectivos objectivos 

da sua construção, materiais e volumes usados, benefícios, desvantagens e método de 

construção. 

 O recife de Bargara Beach, em Queensland, na Austrália, cujo autor foi Greg Redgard, foi 

construído em 1997 especialmente com o objectivo de potenciar a prática de surf. Foram usados 

300 m3 de enrocamento (pedregulhos de basalto) e teve um custo muito reduzido (7,600 US$). O 

objectivo foi atingido pelo aumento efectivo do número de ondas para a prática de surf. Foi um 

recife projectado sem estudos preliminares e implantado em algumas semanas durante a maré 

baixa recorrendo a uma escavadora. [92] 

 
 O Cable’s Reef, Perth, Western Austrália (2000), projectado por Charutha Pattiaratchi 

(University Western Austrália), teve como objectivo criar mais uma opção de onda para surf 

distribuindo os surfistas pela praia. Para a sua construção foi utilizado um volume de 

aproximadamente 5,000 m3 de pedra calcária, em forma de boomerang (figura 1), colocado por 

uma barcaça. Teve um custo aproximado de 1 milhão US$ e permitiu a formação de duas ondas 
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para a esquerda (30-40 m) e direita (50-80 m) de qualidade média. As ondas formam-se para 

todos os níveis de maré desde que esteja uma altura de onda superior a meio metro. No entanto, 

o recife não conseguiu ter o efeito de dispersão da quantidade de surfistas. [93] 

 

 

 
Figura 1 – Cable’s reef 
Fonte: http://www.surfermag.com/features/oneworld/cablesreef/ 
 
 Entre Agosto de 1999 e Dezembro de 2000, foi construído em Narrowneck, Gold Coast, 

Austrália, um recife desenhado por Kerry Black e elaborado pela ASR. O seu principal objectivo 

era evitar a erosão na praia “Surfer`s Paradise”, melhorar as condições de surf e criar melhores 

condições para se praticar mergulho e pesca. Para a sua construção, foram utilizados sacos 

geotêxteis (Terrafix 1200) enchidos com areia tomando o recife a forma de V assimétrico com 

um canal a passar no vértice (figura 2), com um volume total de 120,000 m3 aproximadamente. 

O seu custo foi de 2 milhões US$, aproximadamente [13]. Como resultados positivos verificou-

se: 

• Uma estabilização do areal satisfatória após o enchimento artificial, 

• Melhoria das condições para a prática do surf e consequente aumento do número e do nível 

dos surfistas, 

• Desenvolvimento diverso do Ecossistema marinho, atracção e reprodução de espécies 

identificadas, 

• Criação de um novo local de mergulho e pesca, 

• Manutenção dos sacos em boas condições. 
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Figura 2 - Narrowneck reef 
Fonte: http://www.asrltd.co.nz/downloads/Reefs 

 No entanto, o recife não produz ondas tubulares, e a sua influência na protecção da costa 

está ainda em fase de observação, constatando-se alguma dificuldade em assegurar esta 

protecção. [13, 47, 58, 60, 62] 

 

 Em 2006, foi construído o Mount Reef, Mount Maunganui, Nova Zelândia, da autoria da 

ASR, Ltd, cuja função era criar ondas de surf de alta qualidade, rápidas e tubulares para 

surfistas experientes. Foi construído com 24 sacos geotêxteis (Terrafix não interlaçado) de 

tamanhos variados preparados em terra e enchidos in situ, tomando a estrutura a forma de um 

pequeno delta em forma de A (figura 3). Foram utilizados cerca de 6000 m3 de areia, com um 

custo total de US$ 1 550 000. Verificou-se a melhoria das condições de surf pela criação de 

duas ondas, uma para a esquerda e outra para a direita, ambas de 50 m, sendo a rebentação 

mergulhante dependente da direcção da ondulação, verificando-se também a formação de 

algumas ondas tubulares. No entanto, constata-se a perda de força da onda imediatamente após 

a rebentação. [26] 

 
Figura 3 - Mount Reef 
Fonte: http://www.mountreef.co.nz/ 
 Na Califórnia, entre 2000 e 2001, foi implementado o Pratte’s Reef, da autoria de Dave 

Skelly, especialmente concebido para a prática de surf. Foram utilizados sacos de geotêxtil de 

poliéster de dois tipos: branco e preto, implantados em duas fases: 110 sacos em 2000 e 90 
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sacos extra em 2001, utilizando-se um total de 1600 m3 de areia. Este recife, em forma de V 

(figura 4), com um custo aproximado de $US 300,000, proporcionou a melhoria das condições 

de surf mas apenas durante alguns meses e para certas condições de ondulação, sendo a 

dimensão da estrutura cerca de 70 vezes menor que o Narrowneck reef. No entanto, o recife 

sofreu alteração da sua função por rotura e afundamento da estrutura, também destruída por 

grandes ondulações e assoreamento. Também o declive acentuado da praia provocava reflexão 

das ondas. O poliéster branco revelou maior resistência. [34, 35] 

 

 
Figura 4 - Pratte’s Reef 
Fonte: http://www.surfrider.org/artificialreef 
 
 Em Inglaterra, Bournemouth, em Julho do presente ano, começou a ser construído pela 

ASR; um recife artificial para o surf, em sacos geotêxteis. O recife será construído com sacos 

geotêxteis de grande dimensão (figura 5), que pesam mais de 2,5 toneladas e medem mais de 

70 m de comprimento, 2m de altura e 6m de largura, ocupando no total cerca de 1 hectare. 

 
Figura 5 – recife em construção em Bournemouth 
Fonte: http://www.bournemouthsurfreef.co.uk/ 

Este recife será constituído por duas partes distintas, sendo a primeira uma base de sacos 

geotêxteis que assegura que o recife não sofrerá deslocações nem se afundará. De seguida, 

será colocada uma segunda camada de sacos geotêxteis  
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Existem poucos estudos feitos acerca dos impactes sócio económicos decorrentes da 

implantação de recifes artificiais. A maior parte são justificados por factores como os benefícios 

costeiros, a ecologia marinha e o Turismo associado ao surf. 

Existe um estudo acerca do recife artificial construído na Mahomet’s Back Beach, na 

Austrália, cuja implantação do recife se baseou também na vantagem de este providenciar mais 

uma opção de exercício físico saudável para a população e de criar um pólo de actividade social 

na cidade. [75] 

Como principais consequências da implantação do recife, este estudo destaca: 

- A possibilidade do desenvolvimento de actividades, podendo estas ser geridas pela população 

jovem desempregada, colmatando assim as taxas de desemprego existentes; 

- Surgimento de novas oportunidades para investigação e monitorização, principalmente nas 

áreas de oceanografia, biologia marinha, engenharia civil, construção e design, impactes sociais 

e económicos, desenvolvimento sustentável, Turismo e lazer; 

- Aumento da afluência de turistas nacionais e internacionais à zona, constatado pelo aumento 

do número de dormidas e de viagens (incluindo voos), com o consequente aumento da 

frequência de cafés e restaurantes, ida à praia, pesca e outras actividades de lazer; 

- Aumento das actividades recreativas e serviços na linha de costa; 

- Aumento do número de dias de surf de boa qualidade; 

- Aumento das ondas para outros utilizadores recreativos; 

- Aumento das oportunidades de variação das manobras de surf; 

- Criação da oportunidade de mergulho na zona do recife; 

- Aumento da oportunidade para outros usos recreativos incluindo bodyboarders e windsurfers; 

- Aumento da necessidade de professores de surf nas escolas primárias e secundárias; 

- Aumento do número de sócios de clubes e do número de alunos nas escolas de surf. 
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III. METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTES SÓCIO ECONÓMICOS DE OBRAS 
COSTEIRAS 

 Na generalidade dos estudos de impacte ambiental de obras costeiras (como portos e 

marinas), a avaliação dos impactes sócio económicos é normalmente centrada nos impactes 

positivos decorrentes da sua construção, omitindo grande parte das vezes, a afectação do Uso 

Balnear e da prática de desportos náuticos como, por exemplo, o surf. 

 Quando o principal objectivo do projecto é a potenciação das condições para a prática de 

surf, este é um aspecto crucial a ser considerado mas, no caso de obras costeiras com outros 

objectivos, este factor não deverá ser ignorado. Como exemplo mais recente, refere-se o 

problema colocado pelos projectos de construção de centrais para a produção de energia a partir 

de ondas, uma vez que estas estruturas ocupam um grande espaço de zona marítima e alteram 

as características da onda. 

 As principais linhas orientadoras da metodologia a definir apresentam-se 

esquematicamente na figura 6, que ilustra os três factores de decisão considerados e as 

variáveis mais importantes que contribuem para a caracterização de cada um. Em cada factor, a 

metodologia subdivide-se em duas fases distintas. A primeira consiste no diagnóstico da 

situação actual existente no sentido de obter uma base de referência direccionada para a 

percepção dos valores sócio económicos. A segunda pretende avaliar os impactes decorrentes 

da implantação da obra costeira sobre o ambiente já caracterizado. As três componentes 

centrais consideradas para a análise sócio económica foram as seguintes: 

• Alteração do Uso Balnear – Esta componente pretende avaliar o Uso Balnear associado 

à zona (considerando a percepção dos seus próprios utilizadores), e garantir as condições de 

utilização relacionadas com a protecção da arriba, da recarga da praia bem como o controlo 

sobre as condições do mar. Estas condições podem ser garantidas pelo adequado design e 

localização da estrutura a implantar. 

• Alteração do Ecossistema – Esta componente tem como objectivo a identificação das 

espécies da fauna e flora existentes, dos seus ciclos de vida e das condições do meio em que 

vivem, e a posterior avaliação da influência no seu desenvolvimento provocada pela implantação 

da nova estrutura. 

• Promoção do Turismo – Este factor é direccionado para a importância da prática de 

desportos náuticos como o surf, e também para a importância do Turismo associado a este tipo 

de actividades. Por isso, importa, avaliar as infra-estruturas existentes na zona, o 

desenvolvimento actual ao nível dos desportos náuticos, bem como a percepção e receptividade 

de diversas entidades locais quanto à necessidade e possível utilidade do novo projecto. Neste 

seguimento, pretende ainda avaliar-se o tipo de actividades que poderão ser potenciadas pelo 

novo projecto e a sua influência aos níveis local, nacional e internacional. 
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Figura 6 – Esquema ilustrativo da metodologia apresentada 
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 De seguida, apresenta-se a descrição das três componentes sócio económicas 

consideradas, assim como das variáveis que contribuem para o “Diagnóstico da situação actual 

existente” e para a avaliação da “Evolução de impactes”. 

 
III.I. Alteração do Uso Balnear 
 
III.I.1 – Diagnóstico da situação actual existente 
 Para avaliação do Uso Balnear associado à zona, esta fase da metodologia deve 

abranger os seguintes aspectos que se desenvolvem de seguida: 

i) Enquadramento com instrumentos de gestão territorial 

ii) Caracterização da população 

iii) Inquérito aos utentes da praia 

iv) Caracterização do tecido económico 

 

Em primeiro lugar, deve ser feito o enquadramento do projecto em estudo com os 

instrumentos de gestão territorial em vigor para a área de estudo ao nível concelhio e de planos 

de orla costeira local e nacional quando aplicável. Este exercício pretende conhecer aspectos 

como a importância do Uso Balnear num contexto estratégico global e perceber a sua função na 

dinâmica concelhia, regional e nacional. A um nível mais local, o diagnóstico da situação actual 

existente relativamente ao Uso Balnear visa percepcionar a importância da actividade de Uso 

Balnear ao nível da população residente e turistas. 

Para a caracterização da população afecta à área de estudo deve seguir-se uma 

metodologia de escala (figura 7), começando-se por uma caracterização ao nível concelhio, 

focalizando de seguida ao nível da freguesia e particularizando ainda ao nível da localidade. A 

este nível, considera-se ainda relevante caracterizar especificamente os utentes da praia em 

questão. 

 

 

 
 
 
Figura 7 – Esquema da metodologia de escala 

A caracterização da população, tanto ao nível do número de residentes como ao nível da 

densidade populacional, deve reflectir a sua evolução ao longo das últimas duas ou três décadas, 

para permitir a avaliação da variação populacional. Estes dados devem obter-se no Instituto 

Nacional de Estatística (INE), normalmente dados de recenseamento da população, e no 

Gabinete de Estatística da Autarquia a que pertence a área de estudo, que normalmente possui 

estatísticas para anos mais próximos. 

População ao nível do concelho 

População ao nível da freguesia 

População ao nível da localidade 

Utentes da praia 
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Devem ser avaliadas as taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade por freguesia, dada 

a importância deste tipo de dados para projectar a adequação actual e futura de todo um conjunto 

de estruturas e serviços, numa perspectiva de dinâmica populacional, assim como a capacidade 

de resposta perante a atracção de um maior número de população que pode decorrer do projecto. 

Outra característica a considerar é a estrutura etária da população, que também deverá ser 

avaliada nas últimas duas a três décadas para avaliar a tendência de envelhecimento ou 

rejuvenescimento da população, tanto ao nível do concelho como ao nível da freguesia. 

Sempre que possível deve caracterizar-se a população residente ao nível da localidade, a 

sua distribuição por idades e por nível de escolaridade. 

A caracterização dos utentes da praia deverá ser feita através de um inquérito. Este 

inquérito deverá permitir avaliar: 

- O número médio de pessoas afluentes ao local no Verão e no Inverno, 

- A proveniência dos utentes do local e o modo de transporte utilizado para acesso, 

- As razões de preferência do local, 

- A variação da frequência ao longo do ano, 

- As actividades praticadas por cada pessoa (Turismo, lazer, desportos terrestres, surf, 

mergulho,…), 

- O usufruto das infra-estruturas existentes, 

- A principal motivação de afluência ao local – proximidade da habitação, existência de praia, 

existência de comércio, enquadramento paisagístico do local, possibilidade de usufruir do mar, 

existência de infra-estruturas, 

- A expectativa quanto à possível implantação de uma nova estrutura que potencie a prática de 

um novo desporto 
 

A nível económico, a caracterização do tecido económico deve ser efectuada com base nas 

empresas sedeadas no concelho, e a distribuição da população activa pelos sectores primário, 

secundário e terciário. Deve analisar-se a percentagem das actividades associada a cada sector, 

nomeadamente ao sector terciário, pela importância de serviços relacionados com o lazer e com o 

Turismo como a hotelaria e a restauração. Deve ainda ser caracterizado o emprego a nível da 

taxa de desemprego no concelho e, se possível a sua evolução desde os últimos 10 anos. Esta 

caracterização contribui igualmente para a percepção do projecto enquanto potencial gerador de 

mais valias económicas e enquadramento no tecido económico existente. 

 
III.I.2 - Evolução/impactes 
 No que respeita ao Uso Balnear, a fase de caracterização do estado actual aqui definida 

permite perceber a utilização actual do espaço da praia e do mar assim como compreender a 

dinâmica económica relacionada com este caso. 
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 Em termos de impactes da implantação de uma obra costeira (incluindo os recifes), as 

variáveis mais importantes a ponderar são: a protecção da linha de costa, da recarga da praia 

bem como o controlo sobre as condições do mar, sendo necessário a consideração dos seguintes 

factores: 

i) Aplicação de critérios de escolha do local de implantação 

ii) Caracterização local das ondas existentes 

iii) Estudo da existência de outros projectos previstos para a envolvente 

iv) Mapeamento batimétrico 

v) Aplicação dos critérios técnicos para a configuração do recife 

 
O estudo dos possíveis impactes da implantação de uma obra costeira prende-se com 

questões de ordem técnica que são cruciais para garantir a protecção dos valores costeiros (no 

caso de obras como portos, marinas ou pontões) ou garantir o sucesso do projecto caso este seja 

um recife para a prática do surf. 

Assim, a escolha do local para a sua construção deverá ter em consideração os seguintes 

critérios, que determinam a escolha do local a nível local, nacional e internacional. 

- A identificação das ondas já existentes no local, nomeadamente as já utilizadas para usos 

específicos como o surf, 

- O estudo da ondulação, da sua direcção, dos pontos onde esta sofre difracção, e dos 

ventos dominantes (velocidades e direcções), com o objectivo de avaliar os efeitos nas correntes 

locais e ao largo, os efeitos de transporte e deposição de sedimentos sobre o substrato e sobre as 

praias das proximidades. 

- A garantia da melhoria no controle sobre o avanço das águas do mar, directamente 

relacionada com a melhoria da protecção da arriba e consequente garantia de maior segurança 

no uso 

- O mapeamento batimétrico 3D da região que é decisivo para a escolha do local exacto da 

obra costeira, para a definição exacta da geometria da estrutura, para a modelação numérica e 

para a construção do modelo físico à escala reduzida. O mapeamento permite o design da 

estrutura a implementar através de ferramentas de software CAD 3D que é posteriormente usado 

para simular a propagação das ondas recorrendo a ferramentas numéricas de simulação com 

vista a avaliar a eficácia do design em estudo, fazendo alterações à forma da estrutura até 

encontrar a forma mais conveniente. 

 Para o caso especifico de recifes para o surf, devem ainda ser considerados os seguintes 

critérios: 

 - Clima da região, que deverá ser o mais ameno possível de modo a permitir a prática do 

surf tanto de inverno como de verão. 

 - A distância da costa relativamente à origem das tempestades, que deverá ser 

suficientemente grande para evitar receber ondas irregulares e pouco maduras mas 
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suficientemente perto para receber ondas potentes. Estas condições permitem que a costa receba 

sets de ondas perfeitas, que normalmente se formam devido à não linearidade da superfície da 

água do mar. 

 - O estudo da existência de pólos de surf nas proximidades, de modo a potenciar a 

deslocalização da prática de surf e evitar o “crowd”. 

 - Capacidade da região na promoção do recife e para capitalizar no seu potencial para o Turismo. 

 - O estudo da existência de outros projectos previstos para a envolvente, como por 

exemplo, espaços museológicos, escolas de surf, cafés, restaurantes, lojas e outlets de materiais 

para o surf, e infraestruturas de apoio ao surf (WC, balneários, chuveiros, cacifos) e das 

vantagens decorrentes da integração desses projectos com o do recife, tendo em conta 

normalmente a requalificação de melhoria de uma zona litoral. 

 

Existem vários obstáculos à obtenção de dados de batimetria devido à operação da 

embarcação que terá de chegar o mais perto possível de terra e de obstáculos rochosos, como a 

ondulação, o vento, a altura de maré e a cobertura GPS. Para que a cobertura espacial seja 

bastante densa, a velocidade de navegação terá de ser muito baixa pelo que a ondulação e o 

vento serão grandes obstáculos para o seguimento de rotas. A altura de maré poderá condicionar 

a extensão da zona a cobrir. 

Se o fundo em estudo for rochoso, torna-se necessária uma batimetria com maior precisão. 

 No caso da implantação de recifes com objectivos específicos para o surf, em que é 

absolutamente essencial garantir a criação de uma onda com qualidade para ser surfada por 

surfistas experientes, o desenho do recife tem que ser realizado com muita precisão utilizando 

vários parâmetros. Estes parâmetros são utilizados na modelação numérica e física [38] e com 

eles pretende garantir-se que a rebentação se efectue de forma gradual ao longo da crista da 

onda numa distância suficientemente longa: 

- Ângulo de rebentação (Peel Angle) – ângulo entre a crista da onda e a linha de rebentação. 

Este parâmetro determina se a onde é rápida ou lenta e está directamente relacionado com a 

velocidade do surfista e, portanto, com a habilidade de cada um. 

- Percurso (ou comprimento da linha de rebentação) – é a extensão que pode ser percorrida ao 

longo de uma onda por um surfista. A extensão total da linha de rebentação é a soma das 

distâncias entre todos os pontos de rebentação, em que o primeiro é denominado pico, pois é 

onde a altura da onda normalmente é superior. O comprimento da linha de rebentação deverá ser 

o mais extenso possível. 

- Secção de onda (N.º de Irribarren) – define se a onda é progressiva, mergulhante ou de fundo 

- Parede da onda (Surf lane) – Zona da onda onde o surfista efectua as manobras, que deverá 

ser o mais alta e inclinada possível. 

- Altura da onda – altura entre a base e a crista da onda, que deverá ser no mínimo de 0,5m para 

que a onda seja surfável 
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- Período da onda – intervalo de tempo entre duas cristas 

- Decrescimento da altura de onda – Para uma onda ser adequada à prática do surf, é 

importante que tenha aproximadamente a mesma altura ao longo do comprimento da linha de 

rebentação. A amplificação da altura de onda está relacionada com este parâmetro e deve ser tal 

que, ao longo do RAS, o decrescimento da onda ao longo da linha de rebentação seja mínimo. 

Assim, deve garantir-se um bom aumento na altura da onda mas este deve ser mantido estável 

no maior comprimento possível. 

- Tipo de rebentação – o tipo de rebentação favorável para a prática de surf é progressivo ou 

mergulhante. A rebentação do tipo mergulhante induz a formação de uma onda tubular e é mais 

indicada para surfistas experientes. A rebentação do tipo progressiva é mais indicada para 

surfistas principiantes, pois é mais fácil de surfar. 

Como consequência da conjugação destes parâmetros, proporciona-se uma redução da 

energia das ondas que atinge a costa, alterando a dinâmica e morfologia das praias, sendo 

benéfico pela redução da erosão das praias e arribas. 

 No final desta etapa de avaliação do Uso Balnear, o Promotor deverá ser capaz de concluir 

quanto à potencial afectação da linha de costa, da recarga da praia, transporte de sedimentos e 

alteração de correntes de forma a introduzir no projecto as modificações necessárias à garantia 

ou melhoria das condições existentes, recorrendo, para tal, ao uso de modelos de simulação 

numérica e ensaios em modelo físico. 

 

III.II. Ecossistema 
III.II.1 – Diagnóstico da situação actual existente 

O diagnóstico relativo à fauna e flora existentes deve ser feito a vários níveis: 

- Identificação insitu das espécies de fauna e flora marinhas dominantes e também espécies da 

interface terra-mar, com ênfase nas espécies ameaçadas, endémicas, raras e bioindicadoras, se 

existirem.  

- Identificação de padrões de distribuição das espécies que poderão variar com o tipo de substrato 

e com o regime hidrodinâmico. 

- A identificação mencionada deverá ser complementada por uma ilustração através de fotos do 

próprio local. 

- Estimativa da percentagem da área de fundo do mar coberta por algas e crustáceos 

- Identificação de fontes de contaminação afluentes ao local (como ribeiras, emissários 

submarinos, efluentes industriais, fertilizantes e pesticidas da actividade agrícola) 

- Análise das condições do meio existentes das quais pode depender o desenvolvimento das 

espécies: 

- Luz 

- Temperatura, 

- Movimentação de sedimentos e turvação, 
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- Salinidade, 

- pH (acidez e alcalinidade), 

- Dureza, 

- Oxigénio dissolvido, 

- Nutrientes (azoto, fósforo,..), 

- Matéria orgânica 

- Avaliação da variação das espécies ao longo de um ano de modo a identificar ciclos de 

reprodução, o que permitirá o planeamento da construção da estrutura prevista no período do ano 

que menos prejudique as espécies. 

 
III.II.2 - Evolução/impactes 

A análise do desenvolvimento da biologia local prende-se com a determinação dos efeitos 

decorrentes da construção e exploração do projecto e deverá envolver uma equipa de biólogos 

especializada para o efeito. 

Para avaliar a influência no desenvolvimento das espécies provocada pela implantação da 

nova estrutura, deverá, sempre que possível, ser aplicado um modelo ecológico que permita 

contabilizar o desenvolvimento das comunidades de fauna e flora. Esta modelação tem 

normalmente em consideração factores como: 

- Tamanho e área superficial da obra costeira 

- Estabilidade do habitat criado pela obra costeira 

- Características do material constituinte da estrutura a implantar 

- Estrutura da topografia criada pela obra costeira 

 - Análise de resultados de estudos anteriores 

 

 Um contributo importante para uma avaliação mais precisa da influência de uma dada obra 

costeira é a realização de monitorização. No caso dos recifes, a monitorização da evolução da 

sua colonização por espécies, deverá iniciar-se antes da fase de construção para se conseguir 

avaliar com maior rigor, os impactes que ocorrerão durante a mesma. Os locais a monitorizar 

proposto serão: 

- A área de estudo, 

- A estrutura da obra costeira propriamente dita segundo dois factores: colonização da 

própria estrutura e sua atractividade para esconderijos ou abrigos. 

Esta monitorização poderá ser efectuada por mergulho, no qual se recorre a mergulhadores 

que poderão simultaneamente proceder à verificação do design e localização exacta da estrutura. 

Esta análise deverá ser efectuada mensalmente nos primeiros 6 meses após a implantação da 

estrutura, período após o qual passará a efectuar-se trimestralmente. Pode ainda recorrer-se à 

colocação de câmaras de vídeo submersas e de um medidor de profundidades manual para 

monitorizar a recolonização do meio. Os mergulhadores procederão à identificação das espécies 
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presentes na superfície da estrutura, das espécies atraídas na sua envolvente, observando 

também o eventual deslocamento da estrutura. Este tipo de monitorização pode estar limitada 

pelas condições do meio aquático que podem provocar fraca visibilidade. 

 Complementarmente deverão monitorizar-se as condições do meio especificadas em III.II.1 

bem como o efeito, a longo prazo, da depuração da água provocado pela colonização de algas, 

através da recolha de amostras e posterior avaliação da qualidade da água. 

 Por último, refere-se a inclusão, no âmbito da modelação ecológica, da contabilização do 

sequestro de dióxido de carbono que possa estar associado às comunidades de algas, 

dependendo da sua diversidade e características. 

 

III.III. Turismo 
III.III.1 – Diagnóstico da situação actual existente 
 Nesta fase, pretende-se avaliar: 

- As infra-estruturas que servem o local de implantação do projecto; 

- O desenvolvimento actual a nível da prática de desportos náuticos;  

- A percepção e receptividade de diversas entidades locais quanto à necessidade e possível 

utilidade do novo projecto orientado quer para o aproveitamento do espaço para Uso Balnear 

(portos e marinas) quer exclusivamente para a prática de surf. 

 Para tal, esta da metodologia deve incidir nos seguintes tópicos: 

i) Caracterização das actividades económicas relacionadas com o Turismo e lazer; 

ii) Caracterização da utilização da praia por surfistas; 

iii) Caracterização da atractividade do concelho e seu potencial para a prática desportiva; 

iv) Caracterização da comunidade surfista; 

v) Pré - auscultação pública. 

 

 O diagnóstico da situação actual ao nível da actividade económica deve abranger a 

identificação das actividades existentes na zona, ao nível dos sectores primário, secundário e 

terciário, e das actividades mais representativas dentro de cada sector. Deverá avaliar-se se os 

tipos de actividades mais representativas que têm relação directa com o Turismo e actividades de 

lazer, seleccionando os códigos de actividade económica (CAE) de interesse para o projecto, isto 

é, relacionados com a restauração e Turismo, agências de viagens, desporto e mar: 

B – Pesca 

D – Indústrias transformadoras 

G – Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos e de 

bens de uso pessoal e doméstico 

H – Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 

I - Transportes, armazenagem e comunicações 

O - Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 
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Através da consulta do INE e da autarquia, devem ser compilados os dados relativos às 

subsecções associadas às secções acima mencionadas aplicáveis ao caso em estudo, e 

eventualmente, outras pertinentes para o projecto em particular. 

A atractividade e potencial da área de estudo para observação paisagística, actividades 

lúdicas e desportivas devem ser avaliadas pelas seguintes informações:  

- Índices de atractividade para o comércio e serviços para as diversas freguesias 

pertencentes ao concelho em que se integra o projecto, com o objectivo de identificar freguesias 

economicamente activas ou paralisadas 

- Estudos de evolução da chegada de turistas ao país efectuados pela Direcção Geral do 

Turismo 

- Estudos de análise do mercado do Turismo geralmente feitos pelo Ministério da Economia 

e da Inovação 

- Capacidade de alojamento do concelho expressa em número de estabelecimentos e em 

número de camas, sua evolução até à actualidade, se possível desde os últimos 10 anos, obtido 

junto do INE e de juntas de Turismo. 

- Caracterização da praia e da acessibilidade à zona 

- Desenvolvimento da popularidade do surf no local até à actualidade aos níveis 

internacional, nacional e local. Aos níveis internacional e nacional, devem ser recolhidas 

informações dos media sobre a prática do surf e da sua importância relativamente a outros 

desportos, nomeadamente quanto à diversificação das marcas comerciais, à diversificação da 

oferta de produtos na indústria do surf (criação de produtos próprios para os surfistas (vestuário, 

óculos de sol, relógios, sapatos, sandálias, malas e acessórios) em competição com outras 

marcas, e também quanto a estimativas de vendas e do crescimento futuro para o qual podem 

contribuir outros factores como as vendas por internet. Por exemplo, a SIMA (The Surf Industry 

Manufacturers Association), que consiste na associação comercial oficial de mais de 300 

fornecedores da indústria de surf, fornece informações actualizadas sobre a evolução da indústria 

do surf. 

Local – recolha de informações junto de entidades locais como lojas, escolas e clubes de 

desportos náuticos como o surf, nomeadamente o número de clientes, alunos e sócios, 

respectivamente. O contacto com as escolas permite percepcionar o número de alunos que 

frequentam as aulas e o seu aumento ou decréscimo nos últimos anos, bem como o número de 

praticantes amadores. O contacto com os clubes permite conhecer o número de sócios e obter 

uma estimativa do nível dos praticantes (baixo, médio ou alto). Na globalidade, as informações a 

obter devem basear-se nos seguintes critérios: 

- Idade 

- Zona de residência 

- Custos e meios de transporte 

- Tipo de surfistas (profissionais ou amadores), 
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- Categoria dos surfistas (iniciados, intermédios ou avançados) 

- Épocas do ano em que praticam 

- Frequência com que praticam (número de dias por semana, número de horas por dia) 

- Tipo de onda preferencial 

- Existência de uma comunidade de surf estabelecida 

 

Para qualquer tipo de projecto de obra costeira, deve efectuar-se uma consulta prévia a várias 

entidades potencialmente interessadas ou afectadas pelo projecto, com o objectivo de dar 

conhecimento do projecto e de recolha antecipada das suas opiniões, sugestões e outros 

contributos. Pretende-se, com esta consulta, validar a importância do projecto, numa primeira 

fase, ao nível local e concelhio e, posteriormente, ao nível nacional. Considera-se de grande 

relevância a consulta dos seguintes tipos de entidades: 

- Escolas (ensino básico e secundário), 

- Escolas e clubes de surf, 

- Escolas e clubes de mergulho, 

- Escolas e clubes de vela,  

- Organizações Não Governamentais (ONGs), 

- Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGAs), 

- Concessionários das praias abrangidas pela área de estudo, 

- Associações de moradores, 

- Associações empresariais, 

- Juntas de freguesia, 

- Juntas de Turismo, 

- Departamentos de arqueologia e de biologia da autarquia, 

- Laboratórios e institutos de investigação. 

 

No caso de recifes especialmente concebidos para a melhoria das condições de ondulação 

para a prática desportiva, nomeadamente, de surf, os clubes e escolas de surf assumem uma 

importância vital na definição da melhor localização para o projecto e do tipo de onda a projectar. 

A experiência prática de alguns praticantes experientes deve ser conciliada com os estudos 

técnicos, devendo este ser um acompanhamento contínuo no decorrer dos estudos. 

 

Na sequência de cada reunião, devem ser registados por escrito e compilados em acta, os 

testemunhos de cada entidade consultada nos diversos temas abordados, e posteriormente 

enviados às entidades ouvidas com o objectivo de os validar, para futura integração nos estudos. 

Considera-se de grande relevância o desenvolvimento de um inquérito que permita avaliar: 

- O nº actual de surfistas existentes, 

- O nível dos surfistas praticantes, 
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- A proveniência dos surfistas e o modo de transporte que utilizam, 

- O tempo médio de estadia dos surfistas estrangeiros, 

- O tipo de acomodação preferida dos surfistas estrangeiros (hotel, residência, parque de 

campismo, habitação de familiares) 

- As razões de escolha da zona para a prática do surf em comparação com outras zonas. 

- O gasto médio em despesas por dia, 

- A frequência da prática da modalidade ao longo do ano, 

- A opiniões e expectativas da comunidade surfista quanto à implantação de uma estrutura 

que melhore as condições de ondulação. 

 
III.III.2 - Evolução/impactes 
 

No âmbito da componente Turismo, este capítulo visa a percepção das alterações sobre as 

variáveis demográficas que poderão ocorrer em resultado da construção e exploração da obra 

costeira. 

A avaliação de impactes deve ser feita tendo em consideração a análise efectuada no 

processo de pré-auscultação pública, por forma a garantir os interesses dos grupos interessados 

ou afectados pelo projecto. 

Os impactes devem ser avaliados ao nível da fase de construção da obra costeira e da sua 

exploração, separadamente. 

Na fase de construção, deve prever-se o número aproximado de trabalhadores afectos à 

obra. Devem avaliar-se os impactes decorrentes da fase de construção, que podem depender de 

vários factores: 

- Duração da obra, 

- Época do ano em que a estrutura será construída, 

- Tempo da obra que decorrerá em terra e em mar. 

 

Na fase de exploração, devem ser avaliados os seguintes aspectos: 

- Desenvolvimento da economia e actividades locais pelo acréscimo de população afluente 

à zona, nomeadamente investimentos na restauração, hotelaria e espaços lúdicos direccionados 

para uma fracção jovem, 

- Aumento do interesse turístico local e valorização da zona litoral, 

- Diversificação dos usos do local, incluindo a criação de condições para a prática de outras 

actividades náuticas, nomeadamente, pesca e mergulho, bem como outros desportos de ondas, 

por exemplo, bodyboard, longboard, kneeboard, 

- Benefícios sociais pelo aumento da prática de actividade física e convívio, 

- Nível dos surfistas que deverão afluir à zona, 

- Capacidade de carga da praia para surfistas, 
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- Potenciação da actividade das escolas de mergulho, 

- Possíveis efeitos de sobrecarga sobre a população local residente, 

- Geração de postos de emprego, 

- Infra-estruturas de transporte e acesso ao local, 

- Expectativas quanto à evolução da estrutura etária da população a longo prazo, 

- Desenvolvimento da indústria do surf, 

- O potencial da zona para se tornar um pólo de surf, 

- O potencial para o desenvolvimento de desporto escolar usufruindo de condições 

favoráveis na costa portuguesa. 

 

III. IV. Síntese da metodologia 
  O resultado desta compilação de variáveis permitirá concluir quanto à pertinência da 

realização do projecto do ponto de vista: 

- Da influência que o projecto poderá ter sobre as infra-estruturas e acessos existentes, 

dependente da capacidade de suporte das mesmas; 

- Da contribuição do projecto para a requalificação e melhoria da zona litoral, conciliando 

com outros projectos eventualmente previstos para a zona; 

- Da contribuição do projecto para os objectivos estratégicos do município; 

- Da relação custo/benefício e do retorno económico atingido. 

 

  No caso de projectos direccionados para a promoção da prática desportos náuticos, é 

ainda relevante a percepção quanto à influência sobre a visibilidade e imagem da zona, 

associada à alteração para um estilo de vida activa associado a juventude e saúde, 

normalmente associada à prática desse tipo de desportos. 
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IV. APRESENTAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 
 
IV.I. Descrição dos objectivos do projecto 

O caso de estudo consiste na construção de um recife artificial para a prática de surf na 

praia de São Pedro do Estoril. A sua fundamentação baseia-se no facto de o litoral corresponder a 

uma área muito frágil, associada à forte procura e pressão que sobre ele se verificam, 

nomeadamente pela construção destinada a habitação, Turismo, indústria e áreas portuárias, o 

que tem originado situações de desequilíbrio associadas a artificialização da linha de costa. Em 

termos estratégicos, pretende-se que o projecto contribua para o desenvolvimento económico da 

região, impulsionando a propensão natural do município de Cascais e a existência de um pólo de 

desporto escolar de surf sediado nesta praia. Deverá ser criado um novo ponto para a prática de 

surf de qualidade, tornando-se o terceiro spot de referência em Cascais, a seguir ao Guincho e a 

Carcavelos e, portanto, um pólo turístico atractivo, se adequadamente dinamizado. Para além do 

desenvolvimento da economia local, pretende-se que contribua para um crescimento ao nível da 

indústria associada ao surf aos níveis nacional e internacional nos seguintes aspectos: indústria 

da fabricação de pranchas, fatos e acessórios, indústria do Turismo e do comércio associado ao 

surf. O projecto deverá ser concebido tendo em conta a já existência de uma vertente de desporto 

escolar, promovendo a deslocalização das actividades e, portanto, proporcionando condições 

para a prática da modalidade e do desporto em geral, no concelho de Cascais.  

Paralelamente, pretende-se que o recife controle e defenda a erosão da costa conferindo ao 

fundo do mar uma forma perfeita de modo a promover a diminuição da energia com que a onda a 

atinge. A avaliação será feita considerando factores como a altura da onda, o tipo de rebentação, 

o ângulo de quebra e o decaimento da altura de onda, sendo esta uma forma alternativa aos 

métodos de defesa e construção através de paredões e pontões. 

 Paralelamente à criação de condições para a prática de surf, este projecto tem ainda como 

objectivo secundário a melhoria das condições ao nível da fauna e flora marítimas. 

 

IV.II. Descrição da área de estudo 
A zona em estudo foi limitada a Norte pela linha-férrea, a Sul pela batimétrica dos 8 m, a 

Nascente pela praia das Avencas e a Poente pelo Castelinho de Nª Sr.ª de Fátima. Pode 

observar-se na figura 8 o enquadramento do projecto a nível nacional, distrital e concelhio e, na 

figura 9, a localização mais detalhada. 
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Figura 8 - Localização do projecto, a nível nacional, distrital e concelhio 
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Legenda 
1) Castelinho de N.ª Sr.ª de Fátima 
2) Ponta do Sal 
3) Praia de São Pedro 
4) Linha-férrea 

Figura 9 - Detalhe da área de estudo. 

 
IV.III. Descrição do projecto 

O recife artificial para a praia de S. Pedro do Estoril tratar-se-á de uma construção cujo 

planeamento vai ser acompanhado por Engenheiros Civis e envolve o estudo da ondulação e 

batimetria existentes e sua interacção. O recife consiste numa estrutura compacta que vai ocupar 

uma área superficial rectangular de 200m x 40m no substrato rochoso já existente a Poente da Ponta 

do Sal, correspondendo a um volume de material de 15000 m3 aproximadamente. A sua localização 

no mar estará centrada nas coordenadas cartográficas M = 91914 m e P =192494 m. As suas 

principais características apresentam-se nas figuras 10 e 11.[24] 

A orientação do recife é dada pelo eixo no sentido do comprimento maior, que tem a orientação de 

285º relativamente ao Norte Cartográfico, 

A cota máxima do topo do recife é de ZH+0.3m , 

O topo do recife é plano, ou seja tem um declive constante e os seus flancos são verticais. Os 

declives são respectivamente de, 

- 0% no sentido do comprimento (orientação de 285 º) 

- 7.5% , ou seja de 3 : 40, no sentido da largura (orientação de 195 º) 

1) 

2) 

3)

4)
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Figura 10 - Planificação do recife, sem escala 

Legenda: 

a) Planta 

b) Alçado anterior (de frente para a ondulação) 

c) Alçado posterior (de frente para a costa) 

d) Alçado lateral direito (de frente para o bico) 

e) Alçado lateral esquerdo (de frente para Cascais) 

 

 
Figura 11 – Vista 3D do recife, sem escala 

 

No local da implantação do recife artificial para o surf, já existe um substrato rochoso natural, 

que se pretende elevar cerca de 1m a fim de tornar o fundo com o declive uniforme mais propício ao 

surf. Assim, as ondas rebentarão de uma forma relativamente mais frequente e mais perfeita para a 

prática do surf. 

Na figura 12, pode observar-se o recife implantado na batimetria da zona. 
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Figura 12 - Vista de topo do recife, implantado na batimetria, sem escala 
a) – Recife 
b) Linha de costa 
c) Linhas batimétricas 
  

O recife será constituído de enrocamento e será implantado através da sequência de 

actividades ilustrada na figura 13. 

 

 
Figura 13 – Actividades previstas para a implantação do recife artificial 

a) 

b) 
c) 
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V. Aplicação da metodologia ao caso de estudo 
 A necessidade de proceder ao desenvolvimento de uma metodologia específica para os 

aspectos sócio económicos decorreu da realização do EIA para o recife artificial do surf. 

 Aquando da realização do referido EIA, começou-se por dar especial relevância ao factor sócio 

economia e, com o desenvolvimento do EIA, a equipa foi - se apercebendo da necessidade de 

integração e aprofundamento de alguns aspectos relevantes e anteriormente sempre omitidos na 

realização de outros EIAs de obras costeiras. 

Uma vez que a necessidade e importância da definição da metodologia descrita até ao 

momento surgiu a partir do EIA realizado previamente sobre o recife artificial para o surf, a aplicação 

da mesma não contempla ainda a totalidade das variáveis definidas como relevantes, sendo apenas 

um exemplo da aplicação de alguns desses aspectos. 

 

V.I. Alteração do Uso Balnear 
V.I.1. Diagnóstico da situação actual existente 
i) Enquadramento com instrumentos de gestão territorial 

Verificou-se que os instrumentos de gestão territorial em vigor para a área de estudo são os 

seguintes: 

• Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML); 

• Plano Director Municipal de Cascais (PDM – Cascais); 

• Plano do Ordenamento da Orla Costeira do troco Cidadela – S. Julião da Barra; 

 
O PROT-AML é um documento fundamental para a AML, definindo como prioridades 

fundamentais: 

• A sustentabilidade ambiental, 

• A qualificação metropolitana 

• A coesão sócio - territorial 

• A organização do sistema metropolitano de transportes 

O plano debruça-se sobre as seguintes áreas relevantes: 

• Crescimento significativo do Turismo e do lazer; 

• Reforço das acessibilidades nacionais e externas; 

• Decréscimo acentuado da utilização de transportes públicos; 

• Utilização de solos agrícolas e outros ecologicamente sensíveis para fins urbanísticos; 

• Situação precária de diversos Ecossistemas de grande importância no contexto nacional e 

europeu. 

 A gestão dos principais valores naturais associados ao território da AML – geologia, flora e 

avifauna – é efectuada através da identificação de áreas prioritárias para a conservação da natureza, 

visando principalmente a preservação destes valores. 
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O PDM-Cascais, que se encontra agora em fase de revisão, representa o principal instrumento 

de gestão urbana e politica do concelho, definindo prioridades e tipificando o desenvolvimento, tendo 

em conta as características próprias do município. A entrada em vigor de um documento deste tipo 

faz prevalecer a decisão política e administrativa em detrimento das soluções em função das 

pressões e contextos. Genericamente, o Plano Director Municipal de Cascais deve proceder a 

valorização das áreas agrícolas ou de expansão rústica, cultural e natural, tipificando os usos dos 

espaços destinados ao exercício de actividades para fins residenciais, industriais e de serviços. 

O PDM-Cascais pronuncia-se sobre as ribeiras na alínea e) do Artigo 24º do seu  regulamento 

(Resolução do Conselho de Ministros no 96/97). Refere a necessidade de serem valorizadas as linhas 

de águas, nomeadamente nos seus leitos e margens, inscrevendo estas áreas na dotação de 

espaços verdes de desenvolvimento linear. Por outro lado, a alínea f) do mesmo artigo, obriga a 

criação de espaços verdes com dimensão adequada que sejam preenchidos por estruturas e 

equipamentos destinados ao lazer recreativo e passivo. 

Na alínea 1 do Artigo 11º do PDM-Cascais, quando se referem as condicionantes do domínio público 

hídrico, este é constituído pelas margens das águas do mar, e pelas margens das ribeiras. Segundo o 

ponto 4 deste artigo, é proibido implantar edifícios ou realizar obras susceptíveis de constituir 

obstrução a livre passagem das aguas, destruir o revestimento vegetal ou alterar o relevo natural e 

instalar vazadouros, lixeiras, parques para sucata ou quaisquer outros depósitos de materiais. 

Os POOC são planos sectoriais que definem condicionamentos, vocações, usos dominantes e 

a localização das suas infra-estruturas de apoio, orientando o desenvolvimento de actividades 

conexas. 

 
 Assim, os POOC têm os seguintes objectivos gerais: 

• Ordenamento dos diferentes usos e actividades especificas da orla costeira; 

• Classificação das praias e a regulamentação do Uso Balnear; 

• Valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou 

turísticos; 

• Orientação do desenvolvimento de actividades especificas da orla costeira; 

• Defesa e conservação da Natureza. 

São também definidas as aguas marítimas costeiras e interiores, respectivos leitos e margens e faixas 

de protecção. Segundo o DL no 309/93, de 2 de Setembro, que regula a elaboração e a aprovação 

dos POOC, estas faixas de protecção definem-se do seguinte modo: 

• Zona terrestre de protecção – faixa cuja largura máxima não excede 500 m contados da linha que 

limita a margem das aguas do mar; 

• Faixa marítima de protecção – faixa que tem como limite máximo a batimétrica – 30 m 

Excluem-se do âmbito de aplicação dos POOCs as áreas sob jurisdição portuária. 

Através da Resolução de Conselho de Ministros (RCM) nº 123/98 de 19 de Outubro, foi 

aprovado o regulamento do Plano de Ordenamento de Orla Costeira do troço Cidadela – Forte de São 

Julião da Barra. Este POOC, pretende dar continuidade às opções contidas no PDM de Cascais, 
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definindo “regras e princípios destinados a salvaguardar e potenciar os recursos naturais, ambientais 

e paisagísticos deste troço costeiro, nomeadamente no que concerne ao ordenamento das diversas 

praias de acordo com a sua capacidade de utilização e a requalificação de áreas urbanas de acordo 

com a sensibilidade dos sistemas naturais presentes.” As regras e princípios definidos visam garantir 

uma gestão e uma utilização equilibradas das áreas do domínio hídrico, sendo acauteladas condições 

para que o usufruto deste troço de costa se faça com a devida segurança. 

Este plano incide sobre uma área inserida no concelho de Cascais, constituída por três zonas: 

• Área de intervenção; 

• Faixa marítima de protecção; 

• Zona terrestre de protecção. 

A área de estudo, definida como a parcela territorial delimitada a Norte pela linha férrea, a Sul 

pelo plano de água, a Nascente pela praia das Avencas e a Poente pelo fim do caminho pedonal 

onde se encontra o Castelinho de N.ª Sr.ª de Fátima (casa do Dr. Cebola) está totalmente inserida 

neste plano, enquadrando-se na sua área de intervenção. 

Pela consulta do referido POOC, verifica-se que esta obra não esta prevista neste instrumento 

de gestão territorial. 

 

ii) Caracterização da população 
Nesta secção apresentam-se os dados relativos à população residente e densidade 

populacional; percentagens de população por grupo etário, bem como taxas de natalidade, 

fecundidade e mortalidade e índices relativos à escolarização das populações. 

Para a caracterização da população envolvida no projecto aplicou-se a metodologia de escala 

proposta, começando por realizar uma caracterização ao nível concelhio, focalizando de seguida a 

freguesia do Estoril e particularizando ainda a localidade de São Pedro do Estoril. A este nível, 

considera-se ainda relevante caracterizar especificamente os utentes da praia de São Pedro do 

Estoril. Esquematicamente, esta metodologia pode ser ilustrada pelo esquema da figura 14. 

 
Figura 14 - Esquema ilustrativo da metodologia utilizada para caracterizar a população. 
 

A análise dos dados disponibilizados pelo INE relativos à população residente e à densidade 

populacional, permitiu concluir que, ao longo das últimas três décadas, Cascais apresentou um 

aumento populacional significativo, facto que pode ser verificado através da leitura do gráfico da figura 

15. 

População de Cascais 

População da Freguesia do Estoril 

Utentes da praia 

População da localidade de S. Pedro do Estoril 
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Figura 15 - Evolução da População Residente no Concelho de Cascais por Freguesia 
Fonte: INE, Recenseamento da População 2001. 

Uma análise mais detalhada dos dados do recenseamento da população de 2001, permitiu 

verificar que, no concelho de Cascais residiam nesse ano, 170 683 pessoas, distribuídas por seis 

freguesias, duas de tendência essencialmente interior - Alcabideche e S. Domingos de Rana - e 

quatro tipicamente costeiras - Carcavelos, Cascais, Estoril e Parede. A variação populacional positiva 

e acentuada (11,3%) (Tabela 1) verificada entre 1991 e 2001 foi resultado de aumentos muito 

significativos em todas as freguesias do concelho à excepção do comportamento inverso verificado 

nas freguesias do Estoril e da Parede. Estas variações reflectiram-se também nas densidades 

populacionais que verificaram, na generalidade, um acréscimo gradual excluindo-se apenas as 

freguesias da Parede e do Estoril que sofreram decréscimos em relação às elevadas densidades 

populacionais que possuíam já em 1991 (figura 16). 

Tabela 1 – Taxa de Variação da População no Concelho de Cascais por Freguesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: INE, Recenseamento da População de 1970, 1981, 1991 e 2001; Gabinete de Estatística, CMC. 

Freguesia 1970-1981 1981-1991 1991-2001 Un. 

Alcabideche 48,1 5,6 18,2 

% 

Carcavelos 79,7 39,8 11,2 
Cascais 41,7 -5,6 19,9 

Estoril 57,5 -1,4 -0,8 

Parede 44 3,2 -14 
S. Domingos de Rana 61,8 22,5 22,4 

Total 52,8 8,3 11,3 
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Figura 16 - Evolução da Densidade Populacional no Concelho de Cascais por Freguesia 
Fonte: INE, Recenseamento da População de 1970, 1981, 1991 e 2001; Gabinete de Estatística, CMC. 
 

Existem ainda estimativas de população residente no concelho, realizadas pelo INE, para o ano 

de 2004, que expressam um aumento de 6,4% em relação a 2001, o que totaliza cerca de 181 444 

residentes. 

A consulta directa do Gabinete de Estatística da CMC permitiu a obtenção de informação mais 

recente relativa à população, para o ano de 2006 (figura 17). 
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Figura 17 - População Total Estimada por Freguesia, 2006 
Fonte: Estudos de Evolução Populacional na Área do Município de Cascais - INE, Projecto SIOU (Sistema 
de Indicadores das Operações Estatísticas); Gabinete de Estatística, CMC. 

Por observação e comparação dos dados das figuras 16 e 17, verifica-se um aumento 

generalizado da população do concelho, com especial ênfase para as freguesias de tendência 

interior. Apenas a Parede experimentou uma evolução diferente com um decréscimo entre 1991 e 

2001 (-14%), acompanhando entre 2001 e 2006 a tendência das restantes freguesias. 
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Neste ponto, é importante referir que, segundo a mesma fonte, o município de Cascais 

apresenta uma elevada taxa de actividade, estando activos, em 2001, cerca de 50% dos seus 

habitantes (figura 18). 

Taxas de actividade do Concelho de Cascais por 
Freguesia, 2001

51,2%

50,3%

55,9% 53,4%

54,5%

51%

Alcabideche Carcavelos Cascais
Estoril Parede S. Domingos de Rana

 

Figura 18 - Taxas de actividade do Concelho de Cascais por Freguesia, 2001 
Fonte: INE, Censos 2001; Gabinete de Estatística, CMC. 

 
De seguida, apresenta-se informação relativa às taxas de natalidade, fecundidade e 

mortalidade por freguesia, dada a importância deste tipo de dados para projectar a adequação actual 

e futura de todo um conjunto de estruturas, serviços e outras, numa perspectiva de dinâmica 

populacional, assim como a capacidade de resposta perante a atracção de um maior número de 

população que pode decorrer do projecto. 

Segundo informação do GEST da autarquia, as taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade 

por freguesia mais recentes correspondem aos dados dos censos de 2001, que se apresentam na 

tabela 2. 

Tabela 2 – Taxas de Natalidade, Fecundidade e Mortalidade do Concelho de Cascais e por freguesia, 
2001 

Freguesia Natalidade Fecundidade Mortalidade Un. 
Alcabideche 11 43,5 9,7 

% 

Carcavelos 11,8 44 6,8 
Cascais 15,7 61,7 10,6 
Estoril 14,1 57,5 11,8 
Parede 13 55,8 12,4 

S. Domingos de Rana 11,5 41,3 7,8 
Total 12,8 51,4 9,7 

Fonte: INE, Censos 2001; Gabinete de Estatística, CMC. 

 
Os dados mais recentes consistem em projecções para 2004 a nível concelhio (tabela 3). 
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Tabela 3 – Taxas de Natalidade, Fecundidade e Mortalidade para o Concelho de Cascais, projecções para 
2004 

Concelho Natalidade Fecundidade Mortalidade Ud. 
Cascais 12,6 51 8,7 % 

Fonte: INE, Censos 2001; Gabinete de Estatística, CMC. 

No que se refere à estrutura etária da população no concelho de Cascais, devido ao facto de o 

crescimento populacional não ter sido igualmente proporcional para todos os escalões etários, 

assistiu-se a uma deformação da pirâmide etária. A distribuição da população residente em todo o 

município de Cascais segundo o escalão etário é representada pela pirâmide de idades comparada 

no período de 1970 a 2001 (Figura 19). Esta apresenta alterações na sua estrutura, seguindo a 

tendência nacional de um progressivo “envelhecimento no topo e na base”, isto é, uma diminuição da 

população correspondente aos segmentos de população mais jovem (0-14 anos) e de adultos jovens 

(15-24 anos), ao mesmo tempo que o peso relativo dos segmentos de população entre os 25 e os 64 

anos e acima dos 65 anos aumenta significativamente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
´ 
 
 
 
Figura 19 - Evolução da Pirâmide de Idades de 1970 a 2001 
Fonte: INE, Recenseamento da População de 1970, 1981, 1991 e 2001; Departamento de Ambiente, CMC 
[1] 

Ao nível das freguesias, a evolução da pirâmide etária seguiu os mesmos padrões concelhios. 

Uma caracterização genérica da freguesia do Estoril efectuada pela Polícia de Segurança 

Pública do Estoril [74], indica que esta se encontra dividida em duas sub-zonas: 

- O litoral, onde existem oito localidades nas quais se concentra 64% da população e que exibe uma 

natureza habitacional tipicamente vertical. 

- O interior, onde existem oito localidades inseridas num contexto territorial de dispersão populacional 

e que corresponde a um tipo de edificação horizontal. Nesta parcela de território, a população 

presente corresponde a 1/3 da população total. 

Os dados do INE indicam que a freguesia do Estoril, onde se insere o projecto, tem assistido, 

desde 1981 a uma ligeira diminuição do número de residentes (figura 16). O Estoril é, das freguesias 

1970 1981 1991 2001
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de carácter costeiro, a que possui uma densidade populacional mais reduzida, a seguir à freguesia de 

Cascais, apesar de ter apresentado, de 1970 a 2001, valores de densidade populacional superiores à 

média do concelho. 

A freguesia em causa oferece, pela sua localização, condições apelativas ao crescimento 

demográfico, embora seja uma parcela territorial com uma elevada densidade populacional, como 

revela o dado disponibilizado pelo INE para 2001 - 2628 hab/km2. Apresenta-se, no anexo I, uma 

tabela da mesma fonte que referencia outros dados de população para a freguesia do Estoril. 

Especificamente, para a caracterização da população residente na localidade de S. Pedro do 
Estoril, recorreu-se ao Gabinete de Estatística da CMC que disponibilizou os resultados resultantes 

do tratamento dos dados dos censos 2001. A informação resultante revela a distribuição da 

população residente por idades (Figura 20) e por nível de escolaridade (figura 21). 

Distribuição da População Residente em S. Pedro do 
Estoril por Idades, 2001
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Figura 20 - Distribuição da População Residente em S. Pedro do Estoril por Idades, 2001 
Fonte: INE, Censos 2001, Gabinete de Estatística, CMC. 

Nível de escolaridade da população de S. Pedro do Estoril, 2001
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Figura 21 - Distribuição da População Residente em S. Pedro do Estoril por Nível de Escolaridade, 2001 
Fonte: INE, Censos 2001, Gabinete de Estatística, CMC. 
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A análise dos gráficos relativos à localidade de S. Pedro do Estoril revela que a população com 

idades compreendidas entre os 24 e os 64 anos é a que apresenta maior representatividade (cerca de 

55%), seguindo-se a população idosa (> 65 anos) com uma percentagem de cerca de 22% e os 

grupos etários mais jovens (0 – 13 anos e 14 – 25 anos) com percentagens de 11% e de 12%, 

respectivamente. 

O gráfico da figura 20 mostra que a maior percentagem da população possuía, em 2001, o 

curso superior completo (cerca de 22% da totalidade da população residente em S. Pedro do Estoril). 

A segunda maior proporção da população possuía o ensino secundário completo (20%), sendo que, 

em terceiro lugar aparecia a população com o 3º ciclo do ensino básico completo (14% da totalidade 

da população residente). Seguidamente destacavam-se o 1º e 2º ciclos do ensino básico que 

englobavam, respectivamente 12% e 7% da população residente. Por último, e com uma menor 

percentagem de população, surgiam percentagens relativas a residentes a frequentar o ensino 

superior (6%), o 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico (3%, 3% e 2%, respectivamente), sendo de 6% a 

percentagem de população analfabeta. 

O GEST disponibilizou também os dados de população residente relativos à localidade de S. 

João do Estoril, encontrando-se a distribuição por idades na figura 22 e por nível de escolaridade na 

figura 23. 

Distribuição da População Residente em S. João do 
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125 119129 12594 95189 189260 228

1571
1886

533
857

0

500

1000

1500

2000

H M
Categoria

N.
º 

pe
ss

oa
s

0-4 5-9 10-13 14-19 20-24 25-65 >64
 

Figura 22 – Distribuição da População Residente em S. João do Estoril por Idades, 2001 
Fonte: INE, Censos 2001, Gabinete de Estatística, CMC. 
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Distribuição da População Residente em S. João do Estoril por Nível de 
Escolaridade, 2001
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Figura 23 - Distribuição da População Residente em S. João do Estoril por Nível de Escolaridade, 2001 
Fonte: INE, Censos 2001, Gabinete de Estatística, CMC. 

Tanto ao nível da distribuição da população por escalões etários como por nível de 

escolaridade, a localidade de S. João do Estoril apresenta uma distribuição muito semelhante à de S. 

Pedro. 

Relativamente aos frequentadores da praia de São Pedro, a principal motivação para a 

afluência ao local é a existência da Praia de São Pedro do Estoril, pelo seu enquadramento 

paisagístico e pela possibilidade de usufruir do mar. Esta praia apresenta um elevado potencial 

turístico, nomeadamente associado a actividades de lazer de veraneio. 

 Em 1997 foi realizado um inquérito aos utentes sobre a qualidade da praia de São Pedro [2]. 

Este estudo serve apenas como referência metodológica para a tipificação da população que usa esta 

equipamento, não podendo ser considerado representativo da população que a utiliza, devido ao facto 

de ter sido realizado apenas durante um dia e a uma hora específica. 

Da população inquirida, quase metade (48%), eram jovens com menos de 30 anos, estando os 

restantes inseridos na faixa etária dos 30 aos 59 anos. Os inquiridos possuíam residência, na sua 

maioria, no concelho de Cascais (72%), existindo uma pequena fatia que residia no concelho que 

Oeiras (14%), com especial predominância de estudantes, reformados e domésticas. Em relação ao 

meio de transporte utilizado para aceder ao local, houve uma predominância da utilização do 

automóvel individual (64%), existindo ainda um número significativo de pessoas que se deslocou a pé 

(16%) e de comboio (11%). É ainda importante mencionar que apenas 43% dos inquiridos referiram 

frequentar a praia em período de férias e que 43% frequentava também outras praias. 

 
iii) Caracterização do tecido económico 

Para efectuar a caracterização do tecido económico do concelho de Cascais recorreu-se às 

taxas de actividade e de desemprego e sua evolução entre os dois últimos períodos censitários (1991 

e 2001), tendo como base dados do Instituto Nacional de Estatística. 
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A caracterização económica que se assume necessária no contexto do projecto terá uma 

metodologia que assenta na caracterização genérica do concelho de Cascais, especificando-se 

progressivamente para freguesia do Estoril e para a praia de São Pedro, merecendo especial atenção 

o Turismo e a importância do surf. De salientar que existe uma certa sobreposição ao nível das 

temáticas a tratar pelo que serão analisadas através de uma metodologia (figura 24) que as considera 

individualmente mas como fazendo parte de um todo. 

 

 
Figura 24 - Esquema ilustrativo da metodologia utilizada para a caracterização económica do concelho 
 

Segundo a classificação das actividades económicas (CAE), Rev. 2.1, 21/12/2004, 

disponibilizada pelo INE, as empresas sedeadas no concelho de Cascais distribuem-se como ilustra o 

gráfico da figura 25, cuja tabela de base pode ser consultada no anexo II. 

Empresas sedeadas no concelho de Cascais, 2004
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Figura 25 – Empresas com sede na Região, segundo a classificação das actividades económicas – Rev.2.1. – 
31/12/2004 
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No que se refere às actividades sócio económicas, de acordo com os dados referentes ao 

número de empresas sedeadas no concelho em 2002 disponibilizados pelo INE, a sua população 

trabalha predominantemente no sector terciário (81%), seguindo-se o secundário que emprega cerca 

de 18%, representando o sector primário uma minoria de cerca de 1%, conforme se ilustra na figura 

26. 

Percentagens das empresas sedeadas no concelho de Cascais por 
sector de actividade, 2002

1%

18%

81%

Primário Secundário Terciário

 
Figura 26 - Empresas sedeadas no concelho de Cascais por sector de actividade, 2002 
Fonte: INE Portugal 

Analisando as percentagens de cada sector, conclui-se que a predominância de serviços 

relacionados com o Turismo, ou seja, a hotelaria e a restauração, se justifica pela elevada 

percentagem associada ao sector terciário. No extremo oposto, situa-se o sector primário que 

apresenta um reduzido número de efectivos, apesar da tradição piscatória de Cascais. Assim, 

apresentam-se seguidamente as tipologias de empresas sedeadas no concelho, para cada sector e 

para as cinco actividades mais representativas de cada um (figura 27, figura 28 e figura 29). 

Empresas sedeadas no concelho de Cascais - sector primário - as 5 
actividades mais representativas, 2002

56%
25%

9%
5% 5%

Actividades dos Serviços Relacionados com a Agricultura, Actividades de Plantação e Manutenção de
Jardins e Espaços Verdes
Produção Agrícola e Animal Associadas

Culturas Agrícolas, N.E.

Exploração Florestal

Outra Produção Animal, N.E.
 

Figura 27 - Empresas do sector primário sedeadas no Concelho de Cascais – as 5 actividades mais 
representativas, 2002 
Fonte: INE Portugal 
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A análise das cinco actividades mais representativas do sector primário revela que existe 

tendência para a predominância de actividades com relação directa com o Turismo. Esta tendência é 

evidenciada pela distribuição representada na figura 27 na qual se verifica que 56% deste sector está 

associado a actividades relacionadas como a agricultura, plantação e manutenção de jardins, e que 

apenas 25% diz respeito à produção agrícola e animal. 

O sector secundário está essencialmente ligado à actividade de construção e aos serviços 

relacionados com esta actividade. Tal como se demonstra pela leitura da figura 28, a construção em 

Cascais, representa, à semelhança do que se verifica à escala nacional, um sector de grande 

dimensão. 

Empresas sedeadas no concelho de Cascais - sector secundário - as 5 actividades 
mais representativas, 2002
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Instalação eléctirca

Fabricação de Portas, Janelas e Elementos Similares em Metal

Instalação de Canalizações e de Climatização

 
Figura 28 - Empresas do sector secundário sedeadas no Concelho de Cascais – as 5 actividades mais 
representativas, 2002 
Fonte: INE Portugal 
 

Também no sector terciário, quadro das cinco actividades mais representativas têm relação 

directa com actividades de lazer, construção civil e com o Turismo, como se pode constatar pela 

figura 29. 

Empresas sedeadas no concelho de Cascais - sector terciário - as 5 actividades 
mais representativas, 2002
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Transporte Ocasional de Passageiros em Veículos Ligeiros

 
Figura 29 - Empresas do sector terciário sedeadas no Concelho de Cascais – as 5 actividades mais 
representativas, 2002 
Fonte: INE Portugal 
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A análise comparativa da localização das sedes das empresas pelas diversas freguesias do 

concelho (figura 30), revela que as freguesias da Cascais, Estoril e Parede são as que mais empresas 

acolhem. 

Empresas Sedeadas no Concelho de Cascais por Freguesia, 2002

8%
7%

33%
20%

18%

14%

Alcabideche Carcavelos Cascais Estoril Parede S. Domingos de Rana 

 
Figura 30 – Empresas Sedeadas do concelho de Cascais por freguesia, 2002 
Fonte: INE Portugal 
 

No que respeita ao índice de atractividade para comércio e serviços, as freguesias que 

oferecem valores mais elevados são Cascais e Alcabideche, sendo a freguesia da Parede a que é 

menos atractiva (Figura 31). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31 - Índice de Atractividade para o comércio e serviços para as freguesias do concelho de Cascais, 2002 
Fonte: INE Portugal, (CESAP, Carta de Equipamentos e Serviços de Apoio à População, 2001 e 2002); 

CM Cascais - Gabinete de Estatística. Fórmula de cálculo genérica: nPI
n

j
cjc ∑

=

=
1

 em que Pcj representa o 

peso do concelho c no total do país em relação à variável j (em permilagem). 
 

Da análise comparada do número de empresas sedeadas em cada freguesia com o respectivo 

índice de atractividade para o comércio e serviços, verifica-se uma discordância entre a quantidade 
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de empresas sedeadas e a atractividade das freguesias. Pode concluir-se que a freguesia de Cascais 

se pode chamar o centro económico do concelho e que a freguesia da Parede está economicamente 

paralisada. 

Segundo os sensos 2001, no concelho de Cascais a taxa de desemprego é de 6,9%. 

 

Tabela 4 – Taxa de Desemprego Total 
Dados Período % 

Taxa de Desemprego Total 2001 6,9 
Fonte: INE, 2001 

A criação de emprego vai ser potenciada como resultado do desenvolvimento dos aspectos já 

supra mencionados: comércio, indústria da fabricação de pranchas e acessórios, indústria do 

Turismo, desporto e lazer. 

No que diz respeito ao desporto, pretende avaliar-se o futuro potencial da zona para o desporto 

escolar uma vez que está prevista a existência de um novo centro de desporto escolar e escola de 

formação em São Pedro do Estoril. 

Dessa análise poder-se-á avaliar o papel de novos recifes como vectores de desenvolvimento 

económico e de emprego na região. 

Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a taxa de desemprego 

no concelho de Cascais entre 1997 e 2006, verificou um valor mínimo de 5338 inscritos no ano 2000 

e um valor máximo de 8942 em 1997. 

 A evolução das taxas ilustrada na figura 32 experimentou desde 1997, um decréscimo contínuo 

de valores próximos dos 9000 inscritos para 5842 em 2002, ano a partir do qual se verificou um 

aumento contínuo até 2006. A comparação com dados referentes aos outros concelhos da Grande 

Lisboa demonstra que os valores registados no concelho de Cascais correspondem a cerca de 10% 

do total dos indivíduos registados. 

Evolução média anual do desemprego no concelho de 
Cascais, 1997 a 2006
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Figura 32 – Gráfico da Evolução do desemprego no concelho de Cascais, 1997 a 2006 
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V.I.2. Evolução/impactes 
i) Aplicação de critérios de escolha do local de implantação 
 

A escolha do local para implantação deste projecto foi resultado de uma análise prévia que teve 

como objectivo seleccionar a zona mais adequada para desenvolver um novo pólo de surf no 

município de Cascais, já que o surf se encontra totalmente consolidado nas praias do Guincho e de 

Carcavelos, que chegam a estar saturadas em termos do número de praticantes de surf. Assim, tirar-

se-á partido do facto de São Pedro do Estoril ser o mais antigo pólo de surf a nível do concelho de 

Cascais mas que se tem vindo a desenvolver lentamente. A existência de alguma indústria do surf, do 

clube de surf mais antigo português (o Surfing Clube de Portugal) e de um pólo do desporto escolar, 

conferem a este local as condições propícias para desenvolver o surf. A escolha entre uma praia na 

costa Oeste ou na costa Sul de Cascais baseou-se nas vantagens e desvantagens de cada uma 

destas costas. A costa Oeste, recebe a ondulação directamente, sendo a praia tipo a praia do 

Guincho, tendo a vantagem de receber directamente todas as ondulações mas o inconveniente de ser 

exposta ao vento, vento esse que prejudica o surf. A Costa sul, para além da vantagem de receber 

um vento dominante que sopra de terra, sendo esta a única direcção que favorece o surf, apresenta 

ainda outras condições vantajosas: 

1) Receber as ondulações após serem difractadas e refractadas o que, por um lado, diminui a sua 

intensidade, mas por outro torna-as mais perfeitas. 

2) A direcção ser muito precisa o que facilita o projecto de uma nova onda,  

3) Os meses do ano mais favoráveis ao surf coincidirem com os meses fora da época balnear, Este 

ponto torna qualquer zona desta costa favorável em relação a costa Oeste por permitir a redução do 

efeito de sazonalidade e, logo, uma afluência a zona mais distribuída ao longo do ano. 

 De entre as diversas praias da costa Sul, a praia de São Pedro do Estoril foi a eleita pelas 

seguintes razões: 

1) A sua localização coincide com o ponto da costa Sul em que há mais ondulação, 

comparativamente com a praia de Carcavelos cuja localização afastada do Cabo Raso faz com que 

não receba condições tão favoráveis de ondulação de Norte e de Nor-Noroeste. Também a baía de 

Cascais e demasiado abrigada pela Marina de Cascais. Assim, a zona que vai da Parede ao Tamariz, 

centrada em São Pedro e a que recebe mais ondulação nos dias em que as ondas chegam de uma 

direcção entre 340º e 360º, 

2) O fundo rochoso típico da costa de São Pedro do Estoril e o ideal para criar um novo tipo de onda, 

de qualidade mundial, que normalmente esta associado a um fundo não arenoso mas sim rochoso. 

 

ii) Caracterização local das ondas existentes 
Após a escolha da zona da praia de São Pedro, foi efectuada, pela equipa do LNEC e pelos 

surfistas experientes locais, a caracterização das ondas existentes e do tipo e características de 

rebentação que ocorre nessa zona. Esta caracterização permitiu identificar um conjunto de locais 
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possíveis para a localização de um recife artificial e visou a correcta ponderação da melhor zona para 

a implantação do recife. Estes locais inserem-se na zona já anteriormente definida pela Figura 9 – 

Detalhe da área de estudo. 

Apresenta-se, de seguida (figura 33), a descrição das ondas actualmente existentes no local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33 – Principais ondas existentes nas praias de São Pedro do Estoril e da Bafureira. 

 

No esquema anterior é possível identificar os tipos de onda actualmente existentes na zona 

escolhida, sendo a direcção da onda, para um observador de terra, a contrária à direcção em que a 

mesma se desenvolve, isto é, definida pelo seu ponto de partida. De referir ainda que existem quatro 

tipos de onda caracterizados consoante o seu tipo de rebentação: (1) Mergulhante, (2) Progressiva, 

(3) De fundo e (4) Colapsante. A onda ideal para a prática do surf é a mergulhante que é uma onda 

tubular. As ondas de fundo e colapsantes não são próprias para o surf sendo objectivo dos estudos 

de modelação em curso visar a transformação das ondas progressivas existentes em mergulhantes. 

Na praia de S. Pedro existe a onda do Bico (a), actualmente utilizada pela escola de surf para 

níveis iniciados, que é uma onda direita que rebenta na zona da Ponta do Sal, possível de melhorar 

por ser uma onda progressiva. 

Na praia da Bafureira, existe uma onda que rebenta em duas direcções, ambas do tipo 

progressivas com secções mergulhantes. A diferença entre as duas é que a esquerda (b) é pouco 

utilizada devido às características rochosas do fundo que a tornam perigosa, enquanto que a onda 

direita (c) é a mais utilizada, inclusivamente pela escola de surf por alunos avançados. 

Na praia das Avencas, existe a onda (d), denominada “esquerda suicida” por ser muito perigosa 

devido à grande quantidade de rochas existente nas proximidades. No entanto, esta é uma área 

protegida, de interesse geobiofísico, na qual não poderá haver intervenção. 

Ondas principais: 
(a) Onda direita da Praia de S. Pedro (onda do Bico) 
(b) Onda esquerda da Praia da Bafureira 
(c) Onda direita da Praia da Bafureira 
(d) Onda “esquerda suicida” 
Ondas Inside: 

(i) Onda Lajão (onda inside direita) 
(ii) Onda esquerda do hambúrguer (onda inside esquerda) 
(iii) Onda Pata do Cavalo (onda inside esquerda) 

(e) Possível local de criação de uma nova onda 
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Existem ainda as denominadas ondas inside, assinaladas na Figura 33, como (i) – Onda do 

Lajão, (ii) - Onda da esquerda do hambúrguer e (iii) – Onda da Pata do Cavalo, sendo a onda do 

Lajão principalmente utilizada pela escola de surf para níveis iniciados. 

Existe também a possibilidade de criação de uma onda nova (e). No entanto, esta alternativa 

implica a criação de novos acessos à zona podendo recorrer-se ao estacionamento já existente na 

Ponta do Sal. 

 
iii) Estudo da existência de outros projectos previstos para a envolvente 

Está prevista a futura implantação do submarino Barracuda e a sua adaptação a um submarino-

museu na linha de costa de S. João do Estoril. Assim, surge a necessidade de defesa da costa 

através de uma estrutura de protecção e amarração do referido submarino que permanecerá em doca 

seca. A estrutura constituirá um dispositivo de defesa para o submarino Barracuda, anulando a acção 

da energia ondas através da sua dissipação, não se pretendendo, neste caso, a optimização para o 

surf. Também este projecto visa contribuir para o desenvolvimento económico da região, tornando-se 

um ponto de observação e um forte atractivo, nas vertentes da educação e sensibilização, através da 

criação de um espaço museológico associado. 

Ao projecto do recife artificial, está ainda associado o facto de ser intenção da Câmara construir 

um Centro de Formação do Surf, para dar o necessário suporte à pratica do Surf, no âmbito do 

Desporto Escolar, que o Município tem vindo a implementar, na praia de São Pedro do Estoril. 

 

iv) Mapeamento batimétrico 
Caracterizou-se a batimetria incluída num rectângulo de cerca de 700m por 400m em torno da 

Ponta do Sal, desde a foz da Ribeira de Caparide até ao fim da Praia de São Pedro do Estoril.  

A importância do mapeamento batimétrico da área de estudo para a escolha do local exacto 

prende-se com a precisão necessária para a definição da geometria do recife, em particular devido ao 

facto de se tratar de um fundo rochoso com escarpas submersas muito irregulares que rapidamente 

passam de pedras ao nível da superfície para cavidades de vários metros de profundidade (figura 34). 

 
Figura 34 - Praia de S. Pedro em baixa-mar 
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Com o objectivo de preparar a operação no terreno foi efectuada uma visita preliminar à zona 

de levantamentos. Esta visita foi feita em hora de baixa-mar e permitiu identificar potenciais perigos 

para a navegação e dessa forma definir à priori zonas de segurança para a operação. Foram 

identificadas as formações rochosas que exigiram um cauteloso planeamento dos trabalhos em 

função das horas de maré 

O mapeamento foi elaborado com uma precisão de 1 m x 1m na horizontal, e com a precisão 

de 0,1m na vertical. 

Neste mapeamento foram utilizados os seguintes instrumentos: 

- Sistema de GPS diferencial, para a geo referenciação dos pontos sondados 

- Sonar de varrimento mecânico, para a medição da distância ao fundo 

- Unidade de atitude que permite o conhecimento da posição e orientação do sonar no espaço 

com precisão, tendo em conta a inclinação da embarcação por efeito das ondas, permitindo a 

obtenção de estimativas de posição e velocidade angulares para os 3 eixos de rotação com precisões 

que chegam aos 0.5º em regime estático. 

- Sistema mecânico – estrutura modular em alumínio à qual de acoplam todos os sensores, 

para garantir a coerência das diferentes medidas entre si. 

A par da informação geográfica, a referência temporal associada (precisão melhor que 1 

milisegundo), permitiu saber a altura instantânea da maré em cada ponto do levantamento. Os dados 

oriundos do GPS foram pós-processados estimando-se que o erro máximo no plano vertical seja de 

10 cm (50%) e no plano horizontal 50 cm (50%). As coordenadas de posição foram expressas no 

sistema Hayford-Gauss Datum 73 e os dados altimétricos foram referidos ao Zero Hidrográfico 

(valores aferidos com os dados de maré publicados pelo Instituto Hidrográfico). Na figura 35 exibe-se 

a representação gráfica obtida a partir dos dados recolhidos. 

 
Figura 35 – Representação dos dados obtidos em perspectiva 

Em termos de garantia da qualidade final dos dados, as principais condicionantes para este tipo 

de levantamento onde a embarcação deve chegar o mais perto possível de terra ou de obstáculos 

rochosos, foram a ondulação, o vento, a altura da maré e naturalmente a cobertura GPS. Com o 

objectivo de obter uma cobertura espacial o mais densa possível, foi necessário navegar a uma 
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velocidade bastante baixa, tendo sido o seguimento das rotas dificultado pela ondulação e pelo vento. 

A altura de maré também foi uma condicionante à extensão da zona a cobrir e tentou-se a melhor 

cobertura GPS por forma a atingir as melhores precisões do sistema. 

Com a informação recolhida na visita preliminar e com o objectivo de aproveitar o mais possível 

uma “janela” de operação aceitável, procedeu-se a uma segmentação do local dos levantamentos em 

subregiões. Assim, foi possível planear os trabalhos em função das marés e definir grelhas de 

cobertura mais apertadas para as zonas menos profundas. Assim, foi feito o planeamento das fiadas 

a realizar em cada operação. Para cada uma das regiões foram definidos dois conjuntos de fiadas de 

modo a flexibilizar a operação e contornar possíveis erros de “tracking” de GPS uma vez que as 

fiadas se encontram bastante próximas. Os levantamentos hidrográficos tiveram lugar entre os dias 

22 e 24 de Março de 2007. 

De seguida, procedeu-se à inserção da batimetria do recife na batimetria do fundo do mar, com 

recurso ao AUTOCAD para os desenhos e a códigos FORTRAN para a mencionada inserção. 

Sobre esta caracterização batimétrica foram aplicados diversos modelos numéricos e um 

modelo físico, necessários para a definição e rectificação final da geometria do recife. 

Foi também modelada numericamente a propagação da ondulação desde o largo até à costa com o 

modelo REFDIF e com a aplicação SOPRO desenvolvida no Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC). A rebentação da ondulação sobre o recife, incluindo a sua direcção (peel angle) e a sua 

forma (número de Irribarren) foi também modelada numericamente com os modelos REFDIF e 

FUNWAVE, pelo LNEC e pelo IST, e com a aplicação MOREIAS desenvolvida no LNEC 

[52,67,68,69]. Estes estudos numéricos serviram de preparação para o modelo físico à escala 

reduzida, construído no LNEC onde foi estudado o pormenor da rebentação das ondas, de forma a 

garantir a maior precisão na criação de uma onda de qualidade mundial em São Pedro do Estoril. 

 
v) Aplicação dos critérios técnicos para a configuração do recife 
 

 A escolha da solução final preconizada no Estudo Prévio deste projecto visou a não afectação 

das condições locais nomeadamente: 

• Efeitos nas correntes locais e ao largo 

 A nova rebentação induzirá directamente uma corrente no sentido "onshore" (do mar para a 

costa) directamente sobre a implantação do recife. É ainda criada uma corrente de retorno "offshore" 

(da costa para o mar) no sentido oposto, que nasce no fim da onda, ou seja no extremo Sudeste do 

recife. No entanto, estas correntes são meramente locais, sendo mais intensas à superfície, ou seja, a 

uma profundidade próxima do ZH (zero hidrográfico) e pouco se afastam do local de implantação do 

recife. 

 Dos fenómenos geográficos em estudo, apenas a Onda do Bico é relativamente próxima do 

recife, estando a mais de 200m deste, e sendo separada deste por um canal mais fundo, que 

interrompe o substrato natural sobre o qual vai ser implantado o recife artificial para o surf. Esse canal 
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permite que a corrente de retorno se escape para o mar devido às ondas que quebram sobre o recife 

natural que existe desde o restaurante "A Choupana" até à Ponta do Sal. O ângulo de cerca de 10º da 

rebentação cria uma corrente que em parte se escapa para o mar por este canal. O novo recife irá 

produzir uma influência nesta corrente entre 0% e 10%. No entanto, esta corrente passa no exterior 

da onda, portanto, não afecta a onda directamente. O único efeito que poderá provocar será o focar 

muito levemente da energia da ondulação na Onda do Bico, o que será marginalmente benéfico para 

o surf nesse local. Os troços de costa a Poente do local do recife artificial para o surf estão totalmente 

isentos de impactes do recife pois a corrente dominante, devido ao ângulo de cerca de 10º da 

ondulação com a costa, segue na direcção de Poente para Nascente. 

• Efeitos de transporte e deposição de sedimentos sobre o substrato, e efeitos nulos na praia de 

São Pedro do Estoril 

Relativamente à praia de São Pedro, situada a nascente do local do recife, note-se que esta leve 

alteração da corrente do canal a Poente da Ponta do Sal, não irá afectar a referida praia que dista 

mais de 500m da dita corrente. A corrente de retorto da praia de São Pedro é a corrente da Pata de 

Cavalo, que não é afectada pela nova corrente. O mesmo ocorre relativamente ao impacte do recife 

artificial para o surf na Praia da Bafureira. 

• Efeitos de transporte e deposição de sedimentos sobre o substrato, e efeitos na Praia das 

Avencas 

O transporte de sedimentos não irá ser significativamente alterado pois os únicos sedimentos 

que existem na vizinhança do recife estão situados a uma profundidade maior que ZH-10m, não 

sendo, por isso afectadas por estas correntes. Em particular, o recife artificial será construído sobre 

uma laje natural a cerca de ZH-2m de profundidade. Este talude está limitado do lado da costa pelas 

arribas e do lado do mar por um forte declive até à profundidade de cerca de ZH-10m. Os sedimentos 

no talude são naturalmente varridos pelas ondas que rebentam com um ângulo de cerca de 10º 

relativamente a costa, sendo praticamente inexistentes desde a praia da Azarujinha ate a praia de 

São Pedro do Estoril. Os sedimentos mais profundos também são escassos e serão pouco afectados 

pela presença do recife artificial. Conclui-se, portanto, que a nova estrutura não ira criar efeitos 

significativos nos sedimentos, pelo facto de a sua geometria não alterar significativamente a 

geometria natural. No que concerne a diversidade biológica da vizinhança, normalmente prejudicada 

pelo recobrimento de substratos rochosos, esta situação não ocorrerá pois a alteração do transporte 

de sedimentos será mínima não permitindo o recobrimento do substrato existente. Dado o maior 

afastamento da praia das Avencas e da respectiva zona de interesse biofísico relativamente a zona 

do futuro recife artificial (cerca de 1500m), o impacte destes fenómenos também será nulo. 

A escolha da orientação e declive ideais para o recife foi efectuada do seguinte modo: a 

solução RAS 6.A – orientação 285º e declive 7.5% foi determinada pela propagação da agitação 

marítima na praia de São Pedro do Estoril com o modelo numérico REF/DIF, na situação com e sem 

recife. De modo a escolher a melhor orientação do recife na zona de interesse foram efectuadas 

simulações para as orientações de 250º (S-70º-W), 270º (W-0º-N), 285º (W-15º-N) e 290º (W-20º-N), 
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considerando um declive de 5%. De modo a garantir uma melhor optimização do recife com 

orientação de 285º (W-15º-N), optimização nos parâmetros de surfabilidade, foram testadas diversos 

declives no tronco do recife, tendo sido realizadas simulações com o modelo REF/DIF para declives 

de 3%, 5% e 7.5%. Com o objectivo de obter uma rebentação do tipo mergulhante na zona de acção 

do recife, deu-se particular atenção ao efeito do talude vertical do recife na onda, existente no flanco 

do recife quando o topo não fica ligado ao fundo. Começou-se pelo estudo de um declive de 5%, com 

o objectivo de avaliar o tipo de onda resultante. Os resultados do modelo REF/DIF mostraram a 

ocorrência de uma onda de fundo nesse talude. Para eliminar esse efeito optou-se por um declive de 

7,5% que corresponde a uma proporção vertical/horizontal de 3:40. Os resultados do referido modelo 

para este novo declive revelaram uma rebentação mergulhante. Assim, para as configurações das 

possíveis orientações e declives do recife concluiu-se que a melhor configuração corresponde a 

orientação de 285º e declive de 7.5%. De seguida (figuras 36, 37 e 38) apresentam-se os resultados 

da modelação para a configuração escolhida. 

 
Figura 36 - Elevação de superfície e alturas de onda para a orientação do recife a 285º e declive 7.5%. 

 
Figura 37 - Direcções de onda para a orientação do recife a 285º e declive 7.5 % 

 
Figura 38 - Zona de rebentação (a zona com rebentação esta representada a azul) 
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V.II. Ecossistema 
V.II. 1 Diagnóstico da situação actual existente 

A caracterização da fauna e flora foi efectuada a vários níveis tendo em conta a tipologia da 

área de estudo. 

Em primeiro lugar considerou-se relevante a caracterização da fauna e flora afectas à zona 

marinha e ao substrato rochoso existente. Sendo o projecto localizado numa zona costeira, 

considerou-se também relevante a identificação das espécies presentes na interface terra-mar. Como 

tal, foram englobadas também as espécies de fauna e flora existentes na arriba e a borda das 

ribeiras. 

Devido à existência de uma linha de água que desagua na área de estudo, e tendo em conta 

que este é um potencial foco de contaminação da água, procedeu-se também à identificação da 

tipologia de espécies associadas a Ribeira de Caparide. 

A caracterização deste factor teve como base a consulta de diversos técnicos envolvidos em 

projectos costeiros. Salienta-se a consulta a técnicos do Instituto de Investigação das Pescas e do 

Mar (IPIMAR) e do Laboratório Marítimo da Guia cuja colaboração foi essencial para a partilha de 

experiências e para a obtenção de informação sobre projectos de recifes já implantados na costa 

Algarvia especialmente projectados para o desenvolvimento de espécies marinhas. A identificação 

das espécies que se segue foi efectuada pela consulta de um estudo realizado em 2006, no âmbito 

da construção do Centro de Interpretação Ambiental da Ponta do Sal [86]. 

 
 
i) Caracterização da fauna e flora 
 

 A área de estudo é envolvida por um substrato essencialmente rochoso e extremamente 

fissurado, apresentando sinais de erosão pela acção do mar, da chuva e do vento o que provoca a 

sua pouca capacidade de retenção de água. Este factor, complementarmente à elevada salinidade do 

mar, aos ventos fortes e a elevada solarização, justifica a dificuldade de fixação de plantas e 

colonização de seres vivos. 

Apesar disso, existem algumas espécies que evoluíram no sentido adaptativo, principalmente 

na interface entre o meio marinho e o terrestre, embora existam espécies ameaçadas por espécies 

exóticas que impedem o crescimento de espécies autóctones menos agressivas. 

Apresenta-se, de seguida, um resumo das espécies de fauna (tabela 5) e flora (tabela 6) 

habitualmente encontradas na área de estudo. 
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Tabela 5 – Espécies de fauna características da área de estudo. 

Nome comum e espécie 
Andorinhas - das chaminés 

(Hirundo rústica) 
Rabirruivos 

(Phoenichurus ochurus) Melros (Turdus merula) Rolas (Streptopelia turtur) Andorinha-dos beirais 
(Delichon ubrica) 

Nos habitats rochosos ou no interior do corredor ripícula Predominante nas arribas 

    
     

Mergulhões (Mergulhão 
pequeno 

(Tachybaptus uficollis)) 

Andorinha-do-mar 
(Sterna hirundo) 

Maçarico-das-rochas 
(Actilis Hypoleucos) Gaivotas (várias espécies)  

Aves da costa

  

 

 
Ouriço-cacheiro (Erinaceus 

Europaeus) Rã verde (Rana perezi) Libélula (Libellula 
depressa) 

Borboleta Cauda – de -
Andorinha (Papilio,Machaon) 

Lagartixa – de – Carbonell 
(Podarcis Carbonelli) 

À borda das ribeiras 
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Tabela 5 (cont.) - Espécies de fauna características da área de estudo. 

Nome comum e espécie 
Cardumes de sardinhas (Pilchardus 

sardina) Salemas (Sarpa salpa) Tainhas (Liza sp.) Sarguetas e sargos (ex: sargo-
bicudo) (Diplodus puntazzo) 

Na coluna de água 

 
    

Actinias (Actina equina) Mexilhões (Mytilus edulis) Crustaceos (ex: 
santola) (Maja squinado) 

Polvos (Octopus 
Vulgaris) 

No mar 

   
 
Tabela 6 – Espécies de flora características da área de estudo 

Nome comum e espécie 

Tamariz (Tamarix africana) 
Espécie Autóctone 

Perixil (Crithmum 
maritimum) 

Espécie Autóctone 

Limonium (Limonium dodartii, 
Limonium oleifolium, Limonium 

echoids) Espécie Autóctone 

Açafate de prata 
(Lobularia marítima) 
Espécie Autóctone 

Erva-pinheira 
Espécie Autóctone 
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Tabela 6 (cont.) – Espécies de flora características da área de estudo 

Nome comum e espécie 

Figueira (Equisetum sp) 
Espécie introduzida 

Cavalinha (Vegetação 
herbácea da era dos 

dinossauros) 

Piteira Sedum 
sediforme (Espécie 

introduzida) 

Miosótis das praias 
(Omphalodes Kuzinskyanae) 

Espécie Autóctone 

Freixo - de folha – estreita 
(Fraxinus Angustifolia) 

Espécie Autóctone 

  
 

     
Silva, Silva brava, Amoras 

silvestres, Silvado-bravo (Rubus 
Ulmifolius) Espécie Autóctone 

Lírio (lírio amarelo do monte e 
lírio selvagem) (Íris lusitanica, 

Íris xiphium) Espécie Autóctone 

Salgadeira (Atriplex 
Halimus) Espécie 

Autóctone 

Chorão (Carpobrotus edulis) 
Espécie invasora 

Algas Castanhas (Fucus 
vesiculosos) Predominante 

no litoral 

   
     

Alface-do-mar (Ulva sp.)     
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ii) Tipologia de espécies associadas à Ribeira de Caparide 
No sistema ribeirinho associado a Ribeira de Caparide (RC), apesar de bastante sujeito a 

múltiplas pressões antrópicas, e de se caracterizar por descargas de efluentes domésticos e 

industriais, constitui ainda suporte a uma diversidade de espécies vegetais e animais, devido ao 

conjunto de factores bióticos e abióticos que o caracteriza. 

Existe um progressivo aumento da artificialização da RC de montante para jusante com um 

crescimento de estruturas e estrangulamentos. 

A nível da flora e vegetação desta ribeira, a análise e trabalhos de campo efectuados no âmbito 

de trabalhos anteriores ([3] e [85]), revelam a estrutura, caracterização florística (espécies autoctones1 

e alóctones2), caracterização ecológica (ensombramento, regime hídrico, qualidade da água e tipo de 

solo), distribuição, pressões antrópicas e o valor ecológico desta ribeira. 

Na RC distinguem-se dois grupos principais de comunidades: Aquáticas e Ribeirinhas. As 

comunidades aquáticas, sensu strictu, são estreitamente dependentes da presença de água, e são 

constituídas por espécies que têm no meio hídrico o seu suporte físico (hidrófitos). 

Nestas comunidades existem dois tipos de espécies: 

- Espécies aquáticas macroscópicas que incluem espécies de macro algas e de plantas vasculares, 

nomeadamente briófitos, pteridófitos e angiospérmicas, 

- Espécies aquáticas microscópicas (micro algas, perifiton, diatomáceas, entre outras) 

Na zona em estudo, este tipo de comunidades é raro, devido, por um lado, ao carácter 

temporário de alguns troços do curso de água (já que estas comunidades exigem água em 

permanência) e, por outro, qualidade da água pois, atendendo à particular sensibilidade das espécies 

aquáticas, só as mais resistentes aos elevados níveis de poluição orgânica ou inorgânica conseguem 

sobreviver. A sua fraca diversidade florística revela-se em macro algas indicadoras de elevados níveis 

de eutrofização das águas e, pontualmente, em espécies vasculares  

As comunidades ribeirinhas são compostas por espécies possuidoras de uma ampla variedade 

em termos de exigências hídricas, desde as que se encontram junto às massas de água, até as que 

apenas necessitam de elevados teores de humidade no solo (higrófitos). Por isso, ocupam uma 

grande diversidade de habitats, colonizando as zonas menos profundas dos leitos, as margens, os 

leitos de cheia e outros habitats com ligação, através de trocas hídricas superficiais ou subterrâneas, 

ao sistema fluvial. 

Em função da frequência e duração dos períodos de submersão / emersão a que estão sujeitas 

e exibindo, consequentemente, uma zonação transversal, podem-se distinguir, neste tipo de 

comunidades vegetais, os seguintes subtipos: 

- Comunidades de leitos de cheia, correspondendo as que são episodicamente afectadas por caudais 

de cheia; 

- Comunidades de depressões, respeitantes às que se instalam em zonas baixas, de má drenagem, 

próximas de cursos de água, onde o nível freático se encontra perto da superfície, mantendo 

elevados teores de humidade edáfica durante todo o ano. 
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V.II. 2 Impactes 
A implantação do recife na fase de obra trará temporariamente impactes negativos sobre a 

fauna e flora. No entanto, o método preconizado no Estudo prévio, por ocorrer maioritariamente em 

mar, provocará apenas distúrbios na fauna e flora marinhas evitando distúrbios na fauna e flora 

terrestres. 

Na fase de exploração, o recife artificial proporcionará um suporte para a vida marinha.  

Pela consulta dos estudos existentes sobre os recifes já construídos na costa algarvia, 

especialmente desenhados para o desenvolvimento das comunidades marinhas, verifica-se que estes 

são constituídos por betão e possuem bastantes reentrâncias que proporcionam esconderijos para a 

fauna. Os recifes que constituem habitats têm determinadas características físicas que influenciam a 

abundância e diversidade das espécies que o habitam. Ao contrário do que acontece com os 

sedimentos não consolidados, os recifes são um bom substrato sólido pelo aumento da área 

superficial disponível em relação à mesma área ocupada no fundo de areia. Quanto mais alta e 

rugosa for a estrutura, maior a área superficial disponível para a colonização da vida marinha e para a 

sua reprodução. Também a estabilidade de uma estrutura destas em relação à areia é bastante 

superior pois a areia é móvel e os recifes proporcionam um substrato firme e estável, podendo 

mesmo ser resistentes a correntes oceânicas fortes e tempestades. Um recife contribui também para 

a difusão das correntes o que proporciona águas mais calmas, áreas de descanso para os peixes. O 

aumento da biomassa associada à estrutura do recife também provoca uma fonte de alimento para 

peixes e outros organismos marinhos. 

No entanto, pretende-se que o recife a construir possua um declive constante e uma superfície 

o mais contínua possível para que a onda atinja as características pretendidas. Assim, não é 

tecnicamente viável uma estrutura com cavidades idênticas à dos recifes da costa Algarvia. Logo, 

uma opção intermédia será a utilização de enrocamento pois este, embora não tenha reentrâncias, 

permite a existência de rugosidades na sua superfície, o que já constitui um factor favorável à fixação 

de flora e à posterior atracção dos restantes organismos. De facto, o betão obrigaria a uma estrutura 

mais lisa e os sacos geotêxteis, embora também esteja demonstrado que são favoráveis à agregação 

de organismos, será sempre um habitat mais instável pois são mais susceptíveis de sofrer 

deslocações devido à acção da ondulação. 

Para o perfil temos duas possibilidades, ou um perfil suave, praticamente constante, ou um perfil 

em degrau. O perfil de degrau assegura uma rebentação tubular, mas pode dar origem a uma onda 

com uma parede limitada, e muito dependente da maré. O perfil em degrau é também o mais 

favorável para a fixação dos organismos pelo aumento da área superficial disponível. O perfil 

praticamente constante produz uma onda com uma parede mais extensa e menos dependente da 

maré. No entanto, este perfil praticamente constante é mais difícil de afinar, não garantindo uma onda 

tubular. 

A fase de exploração deste projecto vai trazer um acréscimo de movimentação, tanto de 

veículos como de pessoas ao local, nomeadamente de surfistas a acederem ao local da nova onda 
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através da arriba utilizando também o caminho pedonal associado ao Centro de Interpretação 

Ambiental da Ponta do Sal, o que poderá provocar o afugentamento pontual de algumas espécies 

terrestres. Apesar de negativo, este impacte é muito pouco significativo.  

Por outro lado, a presença física do recife proporcionará a alteração das condições do meio, 

prevendo-se uma renaturalização da zona. Apesar de não ser possível quantificar exactamente o 

tempo que decorrerá entre a finalização da obra e a colonização completa do recife, pode dar-se 

como exemplo o caso dos recifes implementados na costa Algarvia. Estes recifes foram inicialmente 

projectados como estruturas de agregação de peixes com o único objectivo de aumentar o 

rendimento da pesca e, mais recentemente com o objectivo alargado de contribuir para o incremento 

da produção biológica, promoção da biodiversidade e revitalização de Ecossistemas. Os dados de 

monitorização existentes mostram que as estruturas estão completamente re-colonizadas ao fim de 

cerca de 3 meses, como se ilustra na figura 39. 

 

  
Figura 39 a) Módulo cúbico: aspecto de um cardume de besugo, b) Módulo cúbico: aspecto da 
colonização recifal 
Fonte: C.C. Monteiro & M.N. Santos. 2005. Memorando sobre os recifes artificiais da costa algarvia, 
IPIMAR - Centro Regional de Investigação Pesqueira do Sul, 2005 
 

No entanto, a previsão para o caso do recife em estudo, não se pode basear exclusivamente 

nesta referência devido a uma série de factores que diferenciam a costa Algarvia da costa de 

Cascais: 

- O tipo de espécies existente, 

- O design da estrutura implementada, 

- O material constituinte da estrutura implementada, principalmente a sua rugosidade, 

- A profundidade à qual a estrutura é colocada, 

- As condições do meio como a luminosidade, a turvação, e os níveis de diversos nutrientes. 

 

Assim, poderá apenas prever-se que a introdução da nova estrutura irá provocar, numa fase 

inicial, a necessidade de adaptação às novas condições, pelo que o crescimento poderá ser lento. 
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 Após esta fase inicial, seguir-se-á uma fase de crescimento mais acentuado, dependendo a 

abordagem dos organismos ao recife de factores como: 

- Estrutura do recife e área superficial disponibilizada, 

- Rugosidade do material constituinte do recife, 

- Novas condições de ondulação, 

- Capacidade do meio. 

 

É espectável a recolonização do recife com espécies de algas com potencial para a retenção de 

dióxido de carbono mas cuja quantificação desta capacidade não foi realizada no âmbito deste 

estudo. 

 

V.III. Turismo 
V.III.1. Diagnóstico da situação actual 
 
i) Caracterização das actividades económicas relacionadas com o Turismo e lazer 
 

Considerando os objectivos do projecto em estudo, foram seleccionadas as actividades 

económicas relacionadas com a restauração e Turismo, com o desporto e com actividades 

associadas ao mar. Esta selecção foi efectuada pela consulta da Classificação das Actividades 

Económicas - Rev. 2.1, disponibilizada pelo INE, da qual foram seleccionadas as seguintes secções: 

B – Pesca 

D – Indústrias transformadoras 

G – Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos e de bens de 

uso pessoal e doméstico 

H – Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 

I - Transportes, armazenagem e comunicações 

O - Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 

Através da consulta ao GEST da autarquia, foram compilados os dados relativos às subsecções 

associadas às secções acima mencionadas aplicáveis ao caso em estudo. Os dados apresentam-se 

no anexo III. 

 

Apresenta-se na tabela 7, um resumo dos dados obtidos. A tabela revela que a nível da 

Restauração e Turismo, o Estoril é a freguesia que possui, a seguir à de Cascais, o maior número de 

estabelecimentos associados. Esta área inclui, estabelecimentos hoteleiros com e sem restaurante e 

outros locais de alojamento de curta duração, restaurantes, estabelecimentos de bebidas, cantinas e 

fornecimento de refeições ao domicílio. No que respeita a serviços relacionados com os transportes e 

viagens, Estoril é também a segunda freguesia a seguir a Cascais, bem como nas actividades 

relacionadas com o desporto (fabricação de artigos, comércio por grosso e a retalho, gestão de 

instalações desportivas e outras actividades recreativas). No que respeita às actividades de pesca e 
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outras actividades relacionadas com o mar também o Estoril ocupa o segundo lugar. Pode consultar-

se a distribuição mais detalhada desta informação no anexo III. 

Tabela 7 – Resumo dos dados das actividades económicas mais relevantes a nível das freguesias no 

concelho de Cascais 

Área Estoril Alcabid Carcavelos Cascais Parede S. Domg 
Rana 

Total 
Cascais 

Un 

Restauração/
Turismo 182 105 98 306 96 99 886 

N.º  
Estabeleci-

mentos 

Agencias 
viagens 8 2 2 16 5 3 36 

Desporto 27 19 15 58 18 14 151 

Mar 2 0 0 3 0 0 5 
Total 219 126 115 383 119 116 1078 

Fonte: INE, Censos 2001, Gabinete de Estatística, CMC. 

Foi ainda considerada como relevante a actividade de mergulho para observação da vida 

marinha. As duas escolas de mergulho existentes no concelho de Cascais (Exclusive Divers e 

MegaSub – Artigos Náuticos, Lda) foram consultadas. A sua actividade sofrerá provavelmente um 

aumento devido ao possível incremento do povoamento da zona do projecto e envolvente por 

organismos marinhos. 

 

ii) Caracterização da utilização da praia por surfistas 
Segundo informações disponibilizadas pelo Prof. João Ferreira e pelo Manuel Dantas, 

directores do Surfing Clube de Portugal, actualmente com 350 a 400 sócios, existe actualmente, um 

número significativo de pessoas que utiliza esta praia para a prática de desporto, nomeadamente para 

o surf. Os surfistas que a frequentam têm duas proveniências, os surfistas associados à escola de 

surf (professores e alunos) e os chamados free surfers. No que diz respeito à escola de surf, estima-

se que pratiquem surf cerca de 120 alunos por semana e que tipicamente frequentam as aulas duas 

vezes por semana, verificando-se uma tendência para o aumento no número de alunos. Dada a 

elevada procura, pretende criar-se a Associação Desportiva de Escolas Públicas, que irá promover o 

surf como desporto escolar. No que diz respeito aos free surfers, foi possível referenciar cerca de 70 

praticantes num dia clássico. 

O nível dos surfistas que frequentam esta praia é médio a baixo, devido ao tipo de ondas 

proporcionadas que são adequadas à aprendizagem e ao desenvolvimento deste desporto. No 

entanto, não se verifica a atracção de surfistas de alta competição, salvo condições de mar 

extraordinárias, como acontece frequentemente na Ericeira, em Carcavelos e em Peniche. 

 
iii) Nível de atractividade do concelho de Cascais e seu potencial para a prática desportiva 
 

O POOC do troço Cidadela – Forte de São Julião da Barra considera esta zona como um 

«espaço de desenvolvimento estratégico», onde os objectivos genéricos apontam para a promoção 

da valorização, qualificação e requalificação da frente de praias urbanas, criando condições de recreio 

e lazer associadas às potencialidades turísticas de toda a Costa do Sol. 
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 Segundo dados da Direcção Geral de Turismo, a chegada de turistas a Portugal registou uma 

taxa de crescimento média anual de 3.7% de 1990 a 2004 e, apesar de alguns anos de recessão 

económica generalizada, em 2004 registou um crescimento de 10.7% relativamente a 2003. 

A área onde se insere o projecto é considerada atractiva e de grande potencial para observação 

paisagística, sendo propícia a actividades lúdicas e desportivas como jogging, repouso, leitura ou 

relaxe, com especial afluência durante os fins-de-semana.  

A praia de São Pedro do Estoril do Estoril compreende um areal com 400 m de extensão e entre 25 m 

e 35 m de largura, ladeado por formações rochosas baixas. A praia é arenosa, encaixada entre 

arribas carbonatadas, com controle estrutural, a zona de espalho é rochosa, com pouca areia, 

conforme se ilustra na figura 40. É uma praia com óptimos acessos, transportes, estacionamento, 

servida por diversos apoios de praia que estão presentemente a ser renovados, sendo por isso um 

local amplamente procurado por praticantes de actividades desportivas aquáticas sendo já um destino 

conhecido a nível internacional [73]. É portanto, um ponto de referência para o desenvolvimento do 

Turismo e para a criação de mais valias associadas a este. Para além disso, o Turismo associado ao 

surf não inclui apenas praticantes de surf mas também, seus observadores. 

 

 
Figura 40 – Vista do lado Poente da praia de São Pedro a partir da esplanada, no local onde o areal é 

mais extenso. Também se mostra a Ponta do Sal, ou Bico, ex-líbris da Praia de São Pedro. 

 
Possui boas condições para a prática de surf, sendo frequentada por muitos surfistas ao longo 

de todo o ano. É das mais antigas praias frequentadas por surfistas em Portugal, o seu clube de surf 

(Surfing Clube de Portugal – SCP) tem 30 anos de existência e já produziu atletas de renome 

nacional nas modalidades de Surf, Bodyboard, Longboard e Skimmingboard. É curioso salientar que o 

primeiro surfista de Portugal provém da praia de São Pedro. 

Existem nesta praia várias ondas com características diferentes para a prática do surf. Nota-se 

que é uma praia surfada desde há dezenas de anos, sendo a primeira praia portuguesa a ser surfada 

regularmente. 
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O peso relativo do Turismo na economia nacional, em termos de PIB, Emprego e Balança de 

Pagamentos, é bastante significativo em relação aos restantes sectores de actividade. Também no 

Concelho de Cascais, o Turismo é considerado como sector estratégico de desenvolvimento local. 

A estratégia para o Turismo em Cascais visa o reforço do concelho como destino turístico a 

nível internacional, aproveitando a sua tradição como atracção turística, a sua localização geográfica 

bem como as suas condições climatéricas, recolhendo os benefícios associados como a criação de 

mais postos de trabalho [1]. 

Segundo uma análise efectuada sobre o mercado do Turismo em Portugal efectuada pelo 

Ministério da Economia e da Inovação [45], a linha Estoril/Cascais constitui uma das zonas de 

Portugal que possui uma tradição turística de qualidade dentro do segmento médio/alto. O Turismo, 

principalmente o associado ao recurso sol/mar, é o mais explorado a nível do concelho de Cascais, 

proporcionado por um clima aprazível e pela proximidade à faixa costeira. Verifica-se também que o 

Turismo é a indústria que mais contribui para o desenvolvimento económico do concelho, verificando-

se grande afluência de visitantes, nacionais e estrangeiros, principalmente nos meses de Verão. A 

avaliação da evolução da capacidade de recepção do concelho de Cascais, traduz-se pelo gráfico da 

figura 41, no qual é possível observar a evolução das disponibilidades de alojamento para o concelho 

de Cascais de 1995 a 2004. 
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Figura 41 – Capacidade de alojamento em Cascais, desde 1995 a 2004. 
Fonte: INE – Estatísticas de Turismo, Junta de Turismo da Costa do Estoril e Sintra. 

Assim, e analisando o gráfico da figura 41 e a respectiva tabela no anexo IV, verifica-se a 

ocorrência de um aumento do número de alojamentos disponíveis entre 1999 e 2002. Este aumento 

deve-se essencialmente ao aumento do número de alojamentos disponibilizados pelas unidades 

hoteleiras. Por sua vez, este aumento no número de alojamentos poderá estar ligado a um aumento 

do número de estabelecimentos no mesmo período de tempo (ver figura 42). 
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Figura 42 – N.º de Estabelecimentos em funcionamento, em Cascais, desde 1995 a 2004. 
Fonte: INE – Estatísticas de Turismo, Junta de Turismo da Costa do Estoril e Sintra. 

Esta tendência de crescimento manifestada no gráfico da figura 42 e a respectiva tabela no 

anexo IV, acabou por esmorecer ao longo do tempo, já que a partir de 2003 o número de 

alojamentos, bem como a sua estrutura, eram idênticos aos apresentados em 1998. 

O número de alojamentos tem-se mantido relativamente estável, no período considerado. Ainda 

assim é importante assinalar a existência de uma diminuição, ainda que reduzida, nos anos de 1999 e 

2004. 

Dormidas no Concelho de Cascais 

0 10000 20000 30000 40000
PORTUGAL

ESTR
ANGEIR

OS

TOTAL G
ERAL

2005

2006

 
Figura 43 – Dormidas no concelho de Cascais em 2005 e 2006 
Fonte: INE – Estatísticas de Turismo, Junta de Turismo da Costa do Estoril e Sintra.  

 

Sem dados que o comprovem, Cascais parece ser muito procurado por estrangeiros oriundos 

do mercado internacional e por nacionais que residentes nas proximidades do concelho. Nos últimos 

dois anos, com demonstra a figura 43, assistiu-se a um aumento no número de dormidas para o 

mercado internacional, comportamento que não aconteceu de forma tão expressiva no mercado 

nacional. 
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Da análise fraccionada do concelho através das suas freguesias, verifica-se que Cascais e o 

Estoril apresentam um índice de atractividade turística significativamente mais elevado do que as 

restantes freguesias. Tipificando a estrutura da actividade turística e das actividades relacionadas, 

pode dizer-se que: 

• Cascais e Estoril são as freguesias onde se localizam os pontos grandes pontos de atracção 

turística do concelho; 

•  Alcabideche e Carcavelos, onde se podem promover actividades turísticas mas que ainda 

não se encontram desenvolvidas em larga escala ou que têm um papel eminentemente local. 

Cita-se, a título de exemplo, o Parque Natural Sintra-Cascais e a Praia de Carcavelos; 

• São Domingos de Rana e Parede são freguesias de tendência habitacional e que não 

apresentam pontos especiais de atracção turística. 

 
 

  
 
 
 
 

Figura 44 – Mapa das freguesias do concelho de Cascais com índice de Atractividade para o comércio e 
Serviços 
Fonte: INE Portugal, (CESAP, Carta de Equipamentos e Serviços de Apoio à População, 2001 e 2002); 
CM Cascais - Gabinete de Estatística. 
 

O Turismo, pela sua heterogeneidade de actividades e serviços deve ser considerado uma 

indústria atípica, por esta razão a sua análise deve ser multi-disciplinar e multi-escala. É relevante 

enquadrar quantificadamente o Turismo do concelho, tendo em conta a região e o país (figura 44). 

Não existem, até ao momento, referências das visitas turísticas ao concelho. Assim, analisou-se a 

importância relativa do concelho de cascais, na região e no país, a partir das dormidas (figura 45). 

Percentagens Relativas de Dormidas 

 
Figura 45 – Percentagens relativas das dormidas em Portugal, Lisboa e Cascais em 2006 
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Tabela 8- Número de dormidas em Portugal, Lisboa e Cascais em 2006 
 
 
 
 
 
 
 

Analisando a figura 45, é possível verificar que Cascais representa 11% das dormidas no 

contexto da região de Lisboa. Já a região de Lisboa tem uma importância relativamente ao país que 

aponta para o valor de 28%.  

Ao fazer uma caracterização do potencial/ importância de Cascais, dentro da região de Lisboa e 

do país através dos valores das dormidas, podemos estar a incorrer no erro de não estar a 

contabilizar as visitas oriundas de concelhos adjacentes. Ainda assim pode afirmar-se, através dos 

dados existentes, que Cascais tem um papel muito relevante no contexto regional. 

O potencial para a prática desportiva está associado a toda a área de influência do projecto, 

quer pela proximidade do mar, quer pela existência do percurso pedonal de 800 metros. Esta é uma 

vertente para a qual o Concelho de Cascais se encontra bastante vocacionado, satisfazendo as 

necessidades dos habitantes locais e turistas nacionais e estrangeiros. [73] 

A praia de São Pedro é um local amplamente procurado por praticantes de actividades 

desportivas aquáticas sendo já um destino conhecido a nível internacional. [73]. 

 

iv) Caracterização da comunidade surfista 
Foi efectuada uma avaliação do número actual de surfistas tendo como base dados facultados 

pelo clube de Surf sobre a quantidade de surfistas que actualmente frequentam as praias de São 

Pedro e Bafureira, segundo os seguintes critérios: 

 Idade 

 Zona de residência 

 Custos de transporte 

 Tipo de surfistas (profissionais ou amadores), 

 Categoria dos surfistas (iniciados, intermédios ou avançados) 

 Épocas do ano em que praticam 

 Frequência com que praticam (número de dias por semana, número de horas por dia) 

 Tipo de onda preferencial 

Em São Pedro do Estoril há praticantes de Surf dos 5 aos 76 anos. Existe uma grande 

quantidade de praticantes entre os 11 e os 18 anos que utilizam as aulas do desporto escolar para 

desenvolver as suas capacidades. São praticantes regulares que participam nas actividades todas as 

semanas, haja ondas ou não. 

Existe também um grupo de atletas entre os 18 e os 35 anos que utiliza as ondas de S. Pedro 

para treinar para os campeonatos em que participam. São atletas com bom nível de Surf que só 

praticam quando existem ondas para treinar. Por fim, há um grupo considerável de surfistas, com um 

Domínio  Dormidas totais 
Portugal 11 469 314 
Lisboa 3 237 308 
Cascais  351 569 
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nível baixo ou médio de surf, que frequentam a praia porque a onda do Bico é óptima para evoluir a 

técnica do praticante. O Surfista mais antigo de Portugal, Pedro Martins Lima (76 anos) iniciou-se em 

São Pedro, e ainda hoje nos visita pontualmente, visto que reside no Porto. 

A maioria dos praticantes que se desloca a São Pedro é proveniente do concelho de Cascais 

ou dos concelhos limítrofes. No entanto, quando as condições a norte do Guincho estão muito 

agressivas, a praia fica cheia de surfistas da Ericeira, Mafra, ou mesmo da margem sul do rio Tejo 

(Costa de Caparica). Existe também um número considerável de turistas a frequentar a praia 

procurando as condições ideais para desenvolver o seu surf ou apenas para passar um bom período 

de férias num ambiente de companheirismo e partilha da natureza. 

A deslocação à praia é muito facilitada pela existência da avenida marginal e da estação do 

comboio muito próximos da praia. 

Existem todo o tipo de surfistas com diversos níveis a praticar surf nesta praia (principiantes, 

amadores, semi-profissionais e profissionais). 

A época de surf vai de Setembro ao fim de Junho, embora por vezes no mês de Agosto 

também existam boas condições. A época com maior consistência de ondas é de Outubro a Abril. 

Sempre que há ondas, a praia está repleta de surfistas, que praticam todos os dias, várias 

horas por dia. O número de horas que praticam depende das condições existentes. Se estas não 

forem adequadas, o surfista pratica 1 a 2 horas mas, se estiverem boas o surfista pode ficar na praia 

o dia todo entrando várias vezes na água, podendo surfar 6 horas. Na praia de São Pedro, existem 

vários locais de rebentação de ondas, que têm diferentes tipos de características e dificuldade. A 

onda mais conhecida e na qual mais surfistas praticam a modalidade é a onda do Bico, que é das 

mais longas de Portugal e que tem características excelentes para o treino do surf. 

Este estudo tem como objectivo a posterior avaliação dos benefícios que o projecto poderá trazer, no 

que concerne ao número e tipo de surfistas que virão a usufruir da futura onda. 

A zona tornar-se-á um spot para a realização de eventos relacionados com este desporto 

incluindo campeonatos o que justifica uma avaliação da capacidade de suporte das praias envolvidas. 

Deverá também avaliar-se os outros usos actuais da praia pelo público em geral, como sitting, 

sunbathing, ball games and beachwalking, que apesar de não envolverem o uso da água, é preciso 

garantir que a implantação dos recifes não se torna prejudicial para estes pela diminuição da 

extensão de areal disponível. Será importante garantir que não se proporcionam conflitos entre as 

diferentes actividades em termos espaciais e temporais, pela avaliação prévia das zonas e épocas do 

ano de que cada uma faz uso. 

Sendo difícil a avaliação prévia do número de potenciais utilizadores do recife, propõe-se que esta 

seja efectuada por comparação com recifes já existentes através da capacidade dos mesmos em 

suportar um número máximo de surfistas em cada momento.  
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v) Pré-Auscultação Pública 
 

No âmbito do processo de consulta pública inerente ao processo de AIA, foi efectuda a consulta 

às seguintes entidades, no sentido de efectuar uma pré-auscultação a todos os interessados ou 

afectados pelo projecto e com o objectivo de uma recolha antecipada das suas opiniões, sugestões e 

outros contributos: 

• NASPE – Núcleo de Amigos de S. Pedro do Estoril; 

• GEC – Grupo Ecológico de Cascais; 

• SOS Salvem o Surf – Associação Nacional de Defesa, Estudo e Desenvolvimento do Surf; 

• Surfing Clube Portugal; 

• São Pedro Surfing School; 

• Escola de Surf – Linha Surf Shop; 

• Escola de Mergulho de Cascais – Exclusive Divers; 

• Escola de Mergulho do Estoril – Megasub – Artigos Náuticos, Lda; 

• Enseada (Concessionário da praia de São Pedro do Estoril); 

• Bar Pizzaria S. Pedro (Concessionário da praia de São Pedro do Estoril); 

• Scala (Concessionário da praia da Bafureira); 

• Associação de Amigos do Paredão; 

• Fundação – O Século; 

• Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE); 

• INFTUR - Instituto de Formação Turística/Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHE) 

• Associação Regional dos Hoteleiros da Costa do Estoril, Sintra, Mafra e Oeiras; 

• Associação de Moradores da Quinta da Carreira (AMQC); 

• Associação Empresarial de Cascais; 

• Junta de Freguesia da Parede; 

• Junta de Freguesia do Estoril; 

• Junto de Turismo da Costa do Estoril; 

• Escola Secundária de S. João do Estoril; 

• Escola básica 2,3 da Alapraia; 

• Clube Naval de Cascais; 

• DANS – Divisão de Arqueologia Náutica e Subaquática do IGESPAR (Instituto de Gestão do 

Património Arqueológico) 

 

 A consulta às entidades mencionadas permitiu a abordagem de diversos tópicos, dos quais se 

destacam: 

- O interesse da entidade pela concretização do projecto, 

- Esclarecimentos e opinião quanto à opção de localização a escolher, 

- A opinião quanto ao tipo de onda a criar, 
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- A opinião quanto à opção de material a escolher, 

- Esclarecimento de dúvidas quanto à afectação da praia de São Pedro e da Bafureira em termos 

erosivos, da Reserva Biofísica das Avencas, de elementos arqueológicos, 

- A recolha de experiências anteriores de sucessos ou insucessos de outros projectos, 

- A viabilidade de coordenação do recife com a actividade balnear, as escolas de surf, mergulho e 

vela, ao nível da época do ano, da zona de costa utilizada e do desenvolvimento de organismos, 

- A opinião quanto às infra-estruturas existentes, 

- A opinião quanto a benefícios e desvantagens decorrentes do projecto a curto e longo prazo. 

 

Do conjunto de entidades consultadas, destaca-se pela sua relevância, o Surfing Clube 

Portugal (SCP). 

Após uma abordagem inicial, esta entidade foi alvo de mais duas reuniões envolvendo todos os 

membros da sua direcção e os surfistas de São Pedro mais experientes. Estas reuniões foram 

motivadas pela grande variedade de ondas já existentes em São Pedro e na Bafureira, surfadas há 

muito tempo, tendo como objectivo conciliar a experiência prática destes surfistas com os estudos 

técnicos, e percepcionar a influência do recife na população surfista a nível local, nacional e 

internacional. O objectivo destas reuniões é também trocar impressões sobre a rebentação das ondas 

nos vários locais, confirmar os resultados da modelação numérica e ponderar a melhor localização, 

perfil e orientação do recife. 

Na sequência de cada reunião, foram registados por escrito e compilados em acta, os 

testemunhos de cada entidade consultada nos diversos temas abordados, e posteriormente enviados 

às entidades ouvidas com o objectivo de os validar, para futura integração nos presentes estudos.  

 
V.III.2 Impactes 

Pretende avaliar-se as alterações sobre as variáveis demográficas que poderão ocorrer em 

resultado da construção e exploração do recife. Pretende também avaliar-se as consequências a nível 

da população, no modo como as pessoas vivem, trabalham, se relacionam umas com as outras, e 

agem como membros da sociedade. Pretende identificar-se quem perde e quem ganha e garantir que 

todos os membros da sociedade são tidos em conta. 

A avaliação feita neste factor teve em consideração a análise feita no processo de pré-

auscultação pública, estando assim garantidos os interesses dos grupos interessados ou afectados 

pelo projecto. 

Assim, na fase de construção não se prevêem impactes directos a nível do emprego, pois 

prevê-se que a empresa encarregue da obra tenha os seus próprios trabalhadores. A criação de 

alguns postos de trabalho poderá ocorrer, indirectamente, associados à restauração e a serviços 

associados à obra. 

Prevê-se que sejam afectos a esta obra, os seguintes trabalhadores, perfazendo um total de 18 

pessoas: 
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- 4 camionistas 

- 4 marinheiros e mestres de batelões 

- 3 operadores de grua 

- 3 mergulhadores 

- 1 capataz, 

- 1 engenheiro de obra 

- 1 arqueólogo 

 

Assim, os impactes derivados das necessidades de mão-de-obra serão positivos mas de 

magnitude muito reduzida. 

A fase de implantação do recife que implica a operação de um sistema de apoio em mar, pode 

constituir um motivo de observação por parte de visitantes, tendo em conta que se trata de um 

processo inovador e invulgar, promovendo o desenvolvimento das actividades económicas locais. 

As duas escolas de mergulho existentes no concelho de Cascais, poderão beneficiar do 

projecto pelo reforço da sua actividade devido ao possível incremento do povoamento do recife e 

envolvente por organismos marinhos. 

A implantação do recife para o surf terá um impacte positivo relacionado com a evolução 

económica potenciada pelo acréscimo de população (surfistas e visitantes/espectadores) afluente à 

zona e consequente desenvolvimento da economia local associada aos cafés, bares, restaurantes, 

estacionamentos e alojamentos já existentes bem como à criação de novos. A actividade económica 

local será também beneficiada pela realização de eventos competitivos internacionais. 

Prevê-se que a afluência ao local seja de surfistas de diversos níveis incluindo os mais 

experientes, podendo surfar no máximo 40 em simultâneo. Isto irá aumentar o interesse turístico local, 

em particular o fluxo de turistas à Ponta do Sal. No entanto, a sobrecarga desta zona poderá 

influenciar negativamente a população local, em particular os residentes. 

Com o desenvolvimento do Turismo é expectável, a longo prazo, a geração de emprego e a 

estimulação da economia através da beneficiação dos serviços associados e necessários ao Turismo, 

promovida pela diversificação dos usos do local. Este factor poderá ainda ter como efeito positivo uma 

distribuição mais regular dos visitantes à zona e consequente diminuição do efeito de sazonalidade. 

No que respeita aos meios de transporte, salienta-se a vantagem da existência do comboio e da 

grande proximidade da estação de S. Pedro do Estoril à praia. 

O diagnóstico efectuado no que respeita à distribuição da população residente nas localidades 

de São Pedro e de São João do Estoril por idades revela que o grupo etário mais predominante é o 

dos 25-64 anos, seguindo-se o da população idosa. Pode inferir-se que este projecto poderá levar, a 

longo prazo e com a implantação de outros projectos complementares, à inversão desta distribuição, 

isto é, uma tendência para o aumento dos segmentos mais jovens. 
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O projecto potenciará ainda a valorização da zona litoral em que se insere e também da zona 

urbana adjacente no que respeita mais directamente à freguesia do Estoril bem como a todo o 

concelho de Cascais. 

A situação de referência revela ainda que o nível dos surfistas que frequentam esta praia é 

médio a baixo, devido ao tipo de ondas proporcionadas que são adequadas à aprendizagem e ao 

desenvolvimento deste desporto. Visto que o projecto tenciona manter as condições actuais de 

ondulação da praia de São Pedro e melhorá-las significativamente num troço de costa a poente no 

qual ainda não existem essas condições específicas, prevê-se a atracção de surfistas de alta 

competição, à semelhança do que acontece frequentemente na Ericeira, em Carcavelos e em 

Peniche. Assim, mantêm-se as condições para a prática de surf na praia de São Pedro ao nível da 

iniciação. 

O surf é um desporto que facilmente se associa ao acto de viajar, devido à procura pela onda 

perfeita. Actualmente, existem no mundo alguns destinos ideais para o surf: Bali, as ilhas Mentawi, 

Fiji, as Maldivas, o Tahiti e a África do Sul. 

Os benefícios para a indústria do Turismo local e um acréscimo de experiências novas 

adquiridas pelos surfistas derivam de uma conjugação entre as características do destino e as 

expectativas dos surfistas. 

O desporto surf envolve uma interacção entre o participante e o ambiente natural. Além dos 

participantes, também se dirigem ao local os espectadores e acompanhantes dos surfistas (por 

exemplo, amigos ou familiares) que podem também praticar este desporto. Assim, o Turismo 

associado ao surf tem-se tornado um fenómeno social com algum significado económico, social e 

ambiental. 

A praia em questão é já uma área conhecida em termos de surf e tem potencial para tornar-se 

um novo pólo para a prática deste desporto 

 
V.IV. Avaliação de outros factores 

 Este capítulo pretende dar uma perspectiva da integração do factor sócio economia no conjunto 

dos outros factores estudados aquando da realização do Estudo de Impacte Ambiental do projecto. 

Assim, apresentar-se-ão os resultados da avaliação de impactes efectuada no EIA que serviu 

de base para determinar a viabilidade ambiental do projecto e recomendar: 

- Medidas de minimização e mitigação dos impactes negativos, 

- Medidas de potenciação dos impactes positivos. 

A identificação e avaliação de impactes foi efectuada com base nas actividades envolvidas nas 

fases de construção e de exploração do projecto descritas na tabela 9. 
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Tabela 9 - Actividades identificadas referentes à obra da implantação do recife. 
Construção  Exploração 

Extracção do enrocamento na pedreira  Presença física do recife 

Transporte do enrocamento até ao porto de pesca 
de Pedrouços  Acesso de turistas/surfistas à zona a pé e de 

bicicleta 

Medições e planeamento da obra, acedendo à 
zona através de uma embarcação semi-rígida e 
utilizando um GPS para definição exacta do local 
do recife através de poitas e bóias 

 Acesso de turistas/surfistas à zona pelo 
comboio 

Transferência do enrocamento para o(s) batelão 
(ões)  Acesso de turistas/surfistas à zona pela EN6 ou 

pela A5 

Deslocação do batelão até ao local de 
afundamento do recife  Utilização da zona por turistas/surfistas 

Implantação da base de enrocamento TOT em 
simultâneo com mergulhadores  Utilização das praias pelos turistas/surfistas 

Alisamento da base de enrocamento TOT com 
um rebocador  Utilização dos bares, cafés, lojas e restaurantes 

pelos turistas/surfistas 

Implantação da cobertura constituída por blocos 
de enrocamento dimensionados, auxiliada por 
mergulhadores numa embarcação semi-rígida 

  

 

Após a análise quantitativa e qualitativa dos impactes decorrentes da implantação do recife 

artificial e da comparação ambiental de alternativas, procedeu-se à definição de uma métrica para a 

quantificação dos impactes com o objectivo de proceder a uma comparação efectiva dos impactes 

sobre os diversos factores, na forma de matriz. A métrica foi definida em função da significância e do 

sentido do impacte, numa escala de 1 a 4, tanto para os impactes positivos como negativos, 

considerando-se 0 para a inexistência de impacte. A relação encontra-se expressa na tabela 10. 

 
Tabela 10 – Definição da métrica segundo a significância e sentido do impacte 

 Significância 

Nulo Muito pouco 
significativo 

Pouco 
significativo Significativo Muito 

significativo 
Sentido Benéfico 0 1 2 3 4 

Prejudicial -1 -2 -3 -4 
 

Como resultado da análise matricial, apresentou-se a informação sob a forma gráfica. Os 

gráficos finais dos impactes resultantes da implantação do recife, na fase de construção e de 

exploração (Figuras 46 e 47 respectivamente). 
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Figura 46 – Gráfico dos impactes da implantação do recife artificial para o surf – fase de construção 
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Figura 47 – Gráfico dos impactes da implantação do recife artificial para o surf – fase de exploração 
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V.V. Medidas de Minimização 

 

Após a identificação e avaliação dos principais impactes sócio-económicos decorrentes da 

construção e exploração do projecto, é importante definir medidas que visam principalmente 

potenciar os impactes positivos da implantação do recife. 

• Promover, dentro da medida do possível, a contratação de mão-de-obra local para a 

construção do recife, de forma a promover o emprego local. 

• Incentivar a utilização dos meios de transporte colectivos, recorrendo à linha-férrea 

existente (Cais do Sodré - Cascais), promovendo assim a utilização das estruturas e serviços 

existentes nas zonas interiores de São Pedro do Estoril. Este objectivo pode também ser 

atingindo através do planeamento da localização do parqueamento automóvel de modo a 

potenciar uma maior frequência a esses serviços. Assim, promover-se-á a deslocalização dos 

visitantes, não sobrecarregando a linha de costa e respectivas infra-estruturas. 

• Incentivar o acesso ao local a pé ou de bicicleta. Propõe-se a criação das estruturas 

adequadas, tais como a implantação de ciclovias e acessos pedonais, tendo em conta a 

proveniência dos utilizadores das novas estruturas. 

• Actualização constante do “site” informativo alusivo ao projecto, recentemente criado como 

meio de divulgação e promoção do projecto a nível nacional e internacional, numa linguagem 

simples e acessível ao público em geral, nas línguas portuguesa e inglesa. 

• Monitorização da quantificação dos efeitos do recife nas condições de surf locais, 

características da linha de costa e batimetria a baixas profundidades (perto da costa). A 

quantificação dos efeitos do recife nas condições de surf locais poderá ser efectuada pela 

monitorização do perfil da linha de costa e por fotografias da praia e da zona próxima da costa. 

Podem ser realizadas medições quantitativas de distâncias e diferenças na elevação ao longo de 

um conjunto de linhas fixas que atravessam a praia desde a base da duna até uma determinada 

profundidade. Assim, poderá analisar-se se ocorrem mudanças na morfologia da praia ou se as 

variações verificadas são as habituais decorrentes das variações sazonais – diminuição do areal 

no período de Inverno e o seu aumento no período de verão. Além disso, pode analisar-se a 

evolução da crista da onda. 

Esta avaliação poderá ser complementada pela análise da qualidade do surf recorrendo-se a 

voluntários para fazer relatórios diários das condições de surf no recife e em várias localizações 

em praias adjacentes. Esta monitorização poderá ser conduzida pelo preenchimento de um 

formulário standard de observação das condições de surf. Este formulário poderá incluir 

parâmetros como os seguintes, entre outros: 

- Estimativas de alturas de ondas e períodos, 

- Contagem de número de surfistas presentes, 

- Condições de ondulação, 

- Estimativas de direcções e forças de direcções de correntes. 

 



 

Dissertação de mestrado 

Metodologia para avaliação dos impactes sócio-económicos da implantação de obras costeiras 

lxxxii
Os dados poderão ser introduzidos numa base de dados para posterior análise de 

resultados. 

A análise batimétrica consistirá na obtenção de dados de profundidade recorrendo ao uso 

de instrumentos de posicionamento e de medição adequada de profundidades, podendo estes ser 

montados num pequeno barco e este percorrer linhas perpendiculares à linha de costa. 

Poderá recorrer-se a um medidor de correntes para a recolha de dados de velocidades de 

correntes abrangendo uma gama alargada de profundidades. Propõe-se que a informação de 

posicionamento seja gravada por um Sistema de Posicionamento Global com correcção 

diferencial e que este tipo de monitorização seja feita trimestralmente 

• Análise do desenvolvimento da biologia local através de campanhas de monitorização que 

deverá envolver uma equipa de biólogos especializada para o efeito. Propõe-se que a primeira 

campanha de monitorização se inicie antes da fase de construção para se conseguir avaliar com 

maior rigor, os impactes que ocorrerão durante a mesma. Os locais a monitorizar proposto são os 

seguintes: 

- A área de estudo, 

- A estrutura do recife propriamente dita segundo dois factores: colonização da própria 

estrutura e atractividade da estrutura para esconderijos ou abrigos 

Esta monitorização poderá ser efectuada por mergulho, no qual se recorre a mergulhadores 

que poderão simultaneamente proceder à verificação da disposição do enrocamento. Propõe-se 

que esta análise seja efectuada mensalmente nos primeiros 6 meses após a implantação do 

recife, período após o qual passará a efectuar-se trimestralmente. Pode ainda recorrer-se à 

colocação de uma câmara de vídeo submersa e de um medidor de profundidades manual para 

monitorizar a recolonização do meio. Os mergulhadores procederão à identificação das espécies 

presentes na superfície do recife, das espécies atraídas na sua envolvente, observando também o 

eventual deslocamento de parte do enrocamento. Este tipo de monitorização pode estar limitada 

pelas condições do meio aquático que podem provocar fraca visibilidade. 
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VI. CONCLUSÕES  

 

A formulação da metodologia apresentada surge no desenvolvimento do Estudo de Impacte 

Ambiental realizado no âmbito do projecto – Viabilidade da implantação de um recife artificial para 

a prática de surf na praia de São Pedro do Estoril. 

O EIA realizado salientou a necessidade da definição de uma metodologia específica para a 

análise sócio económica de projectos de obras costeiras, em especial a consideração da 

afectação da prática do surf, dados os impactes ambientais e sócio-económicos deste tipo de 

obras e as relações directas e indirectas entre estas duas componentes. 

 Na generalidade dos estudos de impacte ambiental de obras costeiras (como portos e 

marinas), a avaliação dos impactes sócio económicos é normalmente centrada nos impactes 

positivos decorrentes da sua construção, omitindo grande parte das vezes, a afectação do Uso 

Balnear e da prática de desportos náuticos como, por exemplo, o surf. O estudo da morfologia e 

dinâmica costeira é igualmente crucial mas não se integra no âmbito dos objectivos da presente 

dissertação pelo que não foi detalhado. 

 
 A metodologia proposta por este trabalho baseou-se na consideração de três factores de 

decisão -Alteração do Uso Balnear, Alteração do Ecossistema e Promoção do Turismo - tendo 

sempre em linha de conta que  é necessário um prévio diagnóstico da situação actual existente 

para posteriormente ser possível avaliar os impactes decorrentes da implantação da obra costeira 

sobre o ambiente já caracterizado. 

• A Alteração do Uso Balnear foi considerada pela importância de avaliar o Uso Balnear 

associado à zona (considerando a percepção dos seus próprios utilizadores), e garantir as 

condições de utilização relacionadas com a protecção da arriba, da recarga da praia bem como o 

controlo sobre as condições do mar. Estas condições podem ser garantidas pelo adequado 

design e localização da estrutura a implantar. 

• A consideração da Alteração do Ecossistema teve como objectivo a identificação das 

espécies da fauna e flora existentes, dos seus ciclos de vida e das condições do meio em que 

vivem, e a posterior avaliação da influência no seu desenvolvimento provocada pela implantação 

da nova estrutura. 

• A Promoção do Turismo foi um factor direccionado pela importância da prática de 

desportos náuticos como o surf, e também pela importância do Turismo associado a este tipo de 

actividades. 

 
Como resultado do estudo dos três factores de decisão mencionados, a pertinência da 

realização do projecto deve ser avaliada sob os seguintes pontos de vista: 

- Influência que o projecto poderá ter sobre as infra-estruturas e acessos existentes, 

dependente da capacidade de suporte das mesmas; 

- Contribuição do projecto para a requalificação e melhoria da zona litoral, conciliando com 

outros projectos eventualmente previstos para a zona; 
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- Contribuição do projecto para os objectivos estratégicos do município; 

- Relação custo/benefício e do retorno económico atingido. 

 

 No caso de projectos direccionados para a promoção da prática desportos náuticos, é ainda 

relevante a percepção quanto à influência sobre a visibilidade e imagem da zona, associada à 

alteração para um estilo de vida activa associado a juventude e saúde, normalmente associado à 

prática desse tipo de desportos. 

 

O caso de estudo apresentado - Implantação de um recife artificial para surf na praia de São 

Pedro do Estoril – tem como objectivos a criação de condições de ondulação que permitam a 

prática de surf numa zona ainda pouco explorada, permitindo assim a criação de mais um pólo de 

surf em Cascais e, portanto, um pólo turístico atractivo, se adequadamente dinamizado. Pretende 

criar-se uma onda que permita a prática do surf ao nível profissional sendo propícia para a 

realização de eventos competitivos a nível nacional e mesmo internacional. Paralelamente, este 

projecto tem ainda como objectivo a protecção costeira e a melhoria das condições ao nível da 

fauna e flora marítimas.  Em termos estratégicos, pretende-se que o projecto contribua para o 

desenvolvimento económico da região, impulsionando a propensão natural do município de 

Cascais, nomeadamente a nível turístico. 

O projecto foi concebido tendo em conta a já existência de uma vertente de desporto 

escolar, promovendo a deslocalização das actividades e, portanto, proporcionando condições 

para a prática da modalidade e do desporto em geral, no concelho de Cascais. 

O recife artificial será uma construção submersa em pedra calcária cujo planeamento é 

acompanhado por Engenheiros Civis e envolveu o estudo da ondulação e batimetria existentes e 

sua interacção. O recife consiste numa estrutura compacta que vai ocupar uma área superficial de 

200m x 40m no substrato rochoso já existente a Poente da Ponta do Sal, correspondendo a um 

volume de material de cerca de 15000 m3. Assim, provocar-se-á uma elevação de cerca de 1m do 

fundo obtendo-se um declive uniforme mais propício à prática do surf. 

 

Da aplicação da metodologia ao caso de estudo, destacam-se alguns aspectos que se 

mencionam de seguida. 

- A maior parte dos utentes da zona consideram a praia de São Pedro do Estoril a principal 

motivação para a afluência ao local, para além do seu enquadramento paisagístico e pela 

possibilidade de usufruir do mar. Esta praia apresenta um elevado potencial turístico, 

nomeadamente associado a actividades de lazer de veraneio. 

 -  A análise do tecido económico revelou que existe tendência para a predominância de 

actividades com relação directa com o Turismo em paralelo com o sector da construção 

- A localidade de São Pedro do Estoril é o mais antigo pólo de surf a nível do concelho de 

Cascais, que se tem vindo a desenvolver lentamente. Este facto, associado à existência de 

alguma indústria do surf, do clube de surf mais antigo português (o Surfing Clube de Portugal) e 
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de um pólo do desporto escolar, conferem a este local as condições propícias para desenvolver o 

surf. 

- Foi efectuada a caracterização das ondas locais existentes e a escolha ponderada do 

melhor local para a criação de uma nova onda ou melhoria de uma onda já existente, em conjunto 

com a previsão de outros projectos para a envolvente como o projecto da implantação do 

submarino Barracuda e a sua adaptação a um submarino-museu na linha de costa de S. João do 

Estoril. 

- Os estudos técnicos incluíram o mapeamento batimétrico da zona, com uma precisão de 1 

m x 1m na horizontal, e com a precisão de 0,1m na vertical. Este mapeamento serviu de base 

para a inserção da batimetria do recife na batimetria do fundo do mar, para a posterior modelação 

numérica e física, necessárias para a definição e rectificação final da geometria do recife. Foi 

garantida a não afectação de vários aspectos relacionados com os efeitos das correntes locais e 

ao largo, com o transporte e deposição de sedimentos sobre o substrato sobre as praias 

envolventes. 

- A identificação das espécies de fauna e flora existentes na zona permitiu percepcionar 

uma grande variedade de espécies mas a inexistência de espécies em risco de extinção, 

prevendo-se que o recife proporcione condições para o seu desenvolvimento, apesar de não ter 

sido possível quantificar exactamente o tempo que decorrerá entre a finalização da obra e a 

colonização completa do recife devido à interferência de diversos factores característicos do meio 

em estudo. 

- Existe uma ligação forte entre o surf e a localidade de S. Pedro do Estoril, onde existem 

praticantes de Surf dos 5 aos 76 anos, provenientes do concelho de Cascais ou dos concelhos 

limítrofes, sendo Pedro Lima o surfista mais antigo de Portugal. Existe uma grande quantidade de 

praticantes de surf que aproveitam as potencialidades da zona com diversos objectivos, desde o 

desenvolvimento de capacidades através das aulas do desporto escolar, o treino da técnica do 

praticante ou o treino para campeonatos. 

- A população, emprego e actividades económicas serão bastante beneficiadas pelo 

acréscimo de população (surfistas e visitantes/espectadores) afluente à zona e consequente 

desenvolvimento da economia local associada aos cafés, bares, restaurantes, estacionamentos e 

alojamentos já existentes bem como à criação de novos. A actividade económica local será 

também beneficiada pela realização de eventos competitivos internacionais. Isto irá aumentar o 

interesse turístico local, em particular o fluxo de turistas à Ponta do Sal. 

- A fase de pré-auscultação pública, permitiu validar a importância do projecto ao nível de 

entidades potencialmente interessadas ou afectadas pelo projecto. No âmbito deste processo foi 

efectuada a consulta a diversas entidades, no sentido de efectuar uma pré-auscultação a todos os 

interessados ou afectados pelo projecto e com o objectivo de uma recolha antecipada das suas 

opiniões, sugestões e outros contributos. 

- Prevê-se uma maior afluência de pessoas à praia e zona envolvente, motivadas pelas 

novas condições criadas pela implantação do recife, que permite uma maior dispersão espaço - 

temporal das actividades e consequente redução do “crowd”. Além dos surfistas que actualmente 
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já utilizam a praia de S. Pedro para a prática do surf, esta zona passará a ser frequentada 

também por surfistas que actualmente o fazem nas outras praias da costa ou vindos de outros 

locais do país e do estrangeiro. A criação de novas condições permitirá também a realização de 

eventos envolvendo surfistas mais qualificados.  

 

 A análise dos impactes sócio económicos decorrentes da implantação do recife artificial 

para o surf permitiu a definição de algumas medidas que visam sobretudo potenciar os seus 

impactes positivos ao nível de vários aspectos dos quais se destacam: 

- A promoção da criação de postos de emprego 

- A promoção da utilização de transportes públicos e do acesso local a pé e de bicicleta 

- A divulgação e informação sobre o projecto 

- A monitorização dos efeitos do recife nas condições de surf locais, na linha de costa e 

batimetria 

- O acompanhamento do desenvolvimento da biologia local através de campanhas de 

monitorização através uma equipa de biólogos especializada para o efeito. 

 

A realização desta dissertação permitiu concluir quanto à importância e especificidade das 

obras costeiras, nomeadamente da consideração de variáveis cruciais associadas ao factor da 

sócio economia.  

O presente trabalho poderá constituir futuramente uma orientação a seguir aquando da 

realização de Estudos de Impacte Ambiental de obras costeiras. 
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VIII. Anexos 
 

Anexo I - Evolução da População para a freguesia do Estoril 
 
 

Designação Valor Unidade Período 
Área Total 9 Km2 2001 
Densidade Populacional 2628 hab/km2 2001 
População Residente HM 23769 Indivíduos 2001 
População Residente H 11104 Indivíduos 2001 
População Presente HM 23512 Indivíduos 2001 
População Presente H 11016 indivíduos 2001 
População Presente M 12496 indivíduos 2001 
População Residente M 12665 indivíduos 2001 
Famílias Clássicas Residentes 9250 nº 2001 
Famílias Institucionais 19 nº 2001 
Alojamentos Familiares - Total 14218 nº 2001 
Alojamentos Familiares - Clássicos 14084 nº 2001 
Alojamentos Familiares - Outros 134 nº 2001 
Alojamentos Colectivos 39 nº 2001 
Edifícios 5079 nº 2001 
Superfície agrícola utilizada (SAU) 3 ha 1999 
Superfície agrícola utilizada (SAU) - Por conta 
própria 3 ha 1999 
Superfície agrícola utilizada (SAU) - Arrendamento   ha 1999 
Nados vivos, HM 336 nº 2001 
Nados vivos, H 185 nº 2001 
Óbitos, HM 280 nº 2001 
Óbitos, H 134 nº 2001 
Superfície agrícola não utilizada   ha 1999 
SAU por exploração   ha/exploração 1999 
Blocos com SAU por exploração   nº/exploração 1999 
Núcleos Familiares Residentes 6882 nº 2001 
População Agrícola 22 indivíduos 1999 

Fonte: INE 
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Anexo II - Empresas por concelho da sede, segundo a CAE-Rev.2.1, 31/12/2004 
 

Região Total Categoria 
A+B C D E F G H I J K M a O 

Portugal 1221555 77788 1823 120855 542 220068 416266 125702 33528 30089 120251 74643 
Continente 1172214 71605 1768 118046 528 209658 403821 121117 30722 29396 113990 71563 
Lisboa 344445 7768 159 23925 185 63 777 120224 32 361 10517 10685 48493 26351 
 Grande Lisboa 256539 4591 121 17793 173 44615 89 272 22 415 8853 8767 39895 20044 

• Amadora 21629 100 2 1274 1 5719 7581 1746 613 667 2435 1491 
• Lisboa 90824 1554 31 4844 112 10146 31405 8199 3711 3463 19187 8172 
• Cascais 23104 374 11 1499 5 4036 7604 2247 521 779 3860 2168 
• Loures 22 950 411 4 1 846 13 4 699 8 610 1 951 940 698 2 253 1 525 
• Mafra 8 593 805 4 764 5 1 836 3 081 659 316 145 514 464 
• Odivelas 16 782 117 1 1 378 1 3 852 6 138 1 384 689 516 1 712 994 
• Oeiras 18 292 282 4 974 24 2 933 6 193 1 403 460 921 3 442 1 656 
• Sintra 41 356 655 63 4 014 9 8 899 13 961 3 480 1 060 1 305 5 148 2 762 
• Vila Franca 

Xira 13 009 293 1 1 200 3 2 495 4 699 1 346 543 273 1 344 812 

 Península Setúbal 87 906 3 177 38 6 132 12 19 162 30 952 9 946 1 664 1 918 8 598 6 307 
• Alcochete 1 519 179 - 123 1 291 448 203 25 28 122 99 
• Almada 21 104 259 4 1 473 1 4 224 7 844 2 239 342 672 2 446 1 600 
• Barreiro 9 458 82 2 694 1 2 023 3 560 1 142 160 250 888 656 
• Moita 7 102 206 - 541 1 1 843 2 371 800 74 115 608 543 
• Montijo 5 838 609 1 453 1 967 2 124 608 103 108 463 401 
• Palmela 7 259 765 - 506 1 1 704 2 300 752 137 80 547 467 
• Seixal 16 425 125 6 1 218 1 4 094 5 750 1 753 362 316 1 661 1 139 
• Sesimbra 4 548 357 17 269 1 1 049 1 331 621 158 62 409 274 
• Setúbal 14 653 595 8 855 4 2 967 5 224 1 828 303 287 1 454 1 128 

Fonte: INE, 2004 (com correcções a 4 de Abril de 2006) adaptado 



 

Dissertação de mestrado 

Metodologia para avaliação dos impactes sócio-económicos da implantação de obras costeiras 

xciv

Anexo III – Dados das actividades económicas relevantes, no concelho de Cascais. 
 
Tabela – Quantidade de Empresas Sedeadas em Cascais, por Freguesia, nas áreas da Restauração e Turismo, 
Agências de Viagens, Desporto e Mar. 
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55111 - Hotéis com 
restaurante 16 1 2 11 0 1 

55112 - Pensões com 
restaurante 2 1 1 5 0 0 

55113 - Estalagens com 
restaurantes 0 0 1 4 0 0 

55114 - Pousadas com 
restaurante 0 0 0 0 0 0 

55115 - Motéis com 
restaurante 0 0 0 0 0 0 

55116 – Hotéis –aparta 
mento com restaurante 3 0 0 1 0 0 

55117 - Aldeamentos 
turísticos com restaurante 0 0 0 3 0 0 

55118 - Apartamentos 
turísticos com restaurante 0 0 0 0 0 0 
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55122 - Pensões sem 
restaurante 2 1 1 3 0 0 

55123 - Apartamentos 
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hoteleiros, sem 
restaurante, n.e. 
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55231 - Colónias de 
férias 0 0 0 0 0 0 

55232 - Alojamento 
mobilado para turistas 0 0 0 0 0 0 

55233 - Turismo no 
espaço rural 0 0 0 1 0 0 

55234 - Outros locais de 
alojamento de curta 
duração, n.e. 

1 0 0 1 0 0 
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Tabela (cont.) – Empresas sedeadas em Cascais por freguesia, nas áreas da Restauração e Turismo, Agências de 
Viagens, Desporto e Mar. 

 
RESTAURAÇÃO E TURISMO (cont.) 
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55300 - Restaurantes 1 3 3 8 3 2 

55301 - Restaurantes do tipo 
tradicional 52 41 31 85 23 24 

55302 - Restaurante com 
lugares ao balcão 10 7 9 28 7 10 

55303 - Restaurantes sem 
serviço  de mesa 0 0 1 2 1 0 

55304 - Restaurantes típicos 2 3 2 7 2 2 
55305 - Restaurantes com local 
para dança 1 0 0 0 0 0 

55306 - Restaurantes, n.e. 20 11 12 34 15 16 
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55400 - Estabelecimentos de 
bebidas 4 3 0 4 5 2 

55401 - Cafés 28 19 18 58 26 23 
55402 - Cervejarias 6 6 1 4 3 6 
55403 - Bares 13 1 5 30 6 4 
55404 - Casas de chá e 
pastelarias 11 5 9 11 4 8 

55405 - Outros estabelecimentos 
de bebidas sem espectáculo 1 1 2 1 1 0 

55406 - Estabelecimentos de 
bebidas com espectáculo 5 1 0 3 0 0 
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55520 - Fornecimento de 
refeições ao domicílio 0 0 0 0 0 0 

Total por freguesia 182 105 98 306 96 99 
Total concelho Cascais 886 
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Tabela (cont.) – Empresas sedeadas em Cascais por freguesia, nas áreas da Restauração e Turismo, Agências de 
Viagens, Desporto e Mar. 
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8 2 2 16 5 3 

Total por freguesia 8 2 2 16 5 3 
Total concelho Cascais 36 
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Tabela (cont.) – Empresas sedeadas em Cascais por freguesia, nas áreas da Restauração e Turismo, Agências de 
Viagens, Desporto e Mar. 
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Construção e 
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embarcações 

metálicas, 
excepto de 
recreio e 
desporto 

35112 

Construção E 
Reparação De 
Embarcações 

Não 
Metálicas, 

Excepto De 
Recreio E 
Desporto 

0 0 0 0 0 1 
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De Recreio E 
De Desporto 

1 1 0 0 0 1 
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3640 
Fabricação de 

artigos de 
desporto 

36400 
Fabricação de 

artigos de 
desporto 

0 2 0 2 0 0 
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5147 

Outro comércio 
por grosso de 

bens de 
consumo 

51473 

Comércio Por 
Grosso De 

Brinquedos, 
Jogos E 

Artigos De 
Desporto 

0 0 1 1 1 1 

51475 

Outro 
Comércio Por 

Grosso De 
Outros Bens 
De Consumo, 

N.E. 

0 0 0 1 0 0 
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5187 

Comércio por 
grosso de 

outras 
máquinas e 

equipamentos 
para a 

indústria, 
comércio e 
navegação 

51870 

Comércio Por 
Grosso De 

Outras 
Máquinas E 

Equipamentos 
Para A 

Indústria, 
Comércio E 
Navegação 

1 1 0 0 1 0 
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5190 Comércio por 
grosso, n.e. 51900 Comércio por 

grosso, n.e. 1 0 0 0 0 0 
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5248 

Comércio a 
retalho de 

produtos novos 
em 

estabeleciment
os 

especializados 

52485

Comércio a 
retalho de 
artigos de 

desporto, de 
campismo, 
caça e de 

lazer 

11 4 0 11 8 6 
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9261 
Gestão de 
instalações 
desportivas 

92610
Gestão de 
instalações 
desportivas 

1 2 3 7 1 0 

9292 
Outras 

actividades 
desportivas 

92620
Outras 

actividades 
desportivas 

11 8 10 32 4 4 
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7   9272 

Outras 
actividades 
recreativas 

92720

Outras 
actividades 
recreativas, 

n.e. 

1 0 0 1 0 0 
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9304 Manutenção 
física 93042 Manutenção 

física, n.e. 0 1 1 3 3 1 

 Total por freguesia 27 19 15 58 18 14 
Total concelho Cascais 151 
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Pesca e 
actividades 

dos serviços 
relacionados 

5011 Pesca 
marítima 1 0 0 3 0 0 
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6110 Transportes 
marítimos 61101 

Transportes 
marítimos 

não costeiros
1 0 0 0 0 0 

Total por freguesia 2 0 0 3 0 0 
Total concelho Cascais 5 

 
n.e – não especificado 

 
 
 

Anexo IV – Número de Estabelecimentos Hoteleiros e Capacidade de Alojamento do Concelho de Cascais 
 

 
Tipo Nº de estabelecimentos Capacidade de alojamento (em camas) 
Ano Total Hotéis Pensões Outros 

estabelecimentos
Total Hotéis Pensões Outros 

estabelecimentos
1995 45 20 11 14 6190 3951 346 1893 
1996 45 19 12 14 6232 3874 359 1999 
1997 43 20 11 12 6312 4134 274 1904 
1998 41 20 9 12 6238 4095 236 1907 
1999 39 22 7 10 7309 5266 153 1890 
2000 43 24 7 12 8251 5761 211 2279 
2001 43 24 7 12 7877 5472 232 2173 
2002 42 23 6 13 7197 4873 211 2113 
2003 40 22 6 12 6714 4357 211 2146 
2004 38 22 5 11 6596 4185 198 2213 
Fonte: INE – Estatísticas de Turismo, Junta de Turismo da Costa do Estoril e Sintra 
 

 


