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NOTA DE ABERTURA

 
A relação de proximidade com o território é uma marca 
identitária da Universidade de Aveiro. Esta verifica-se 
tanto ao nível da oferta formativa e das opções de espe-
cialização nos vários domínios científicos, como ao nível 
da investigação desenvolvida pelos diversos grupos e 
unidades. Outra das dimensões que evidencia esta rela-
ção é a transferência de conhecimento e o contributo 
que se tem procurado dar para o desenvolvimento 
regional.

A Ria de Aveiro é um exemplo muito particular das carac-
terísticas distintivas da Universidade de Aveiro no pano-
rama nacional. Desde a fundação da UA que o contexto 
regional, e em particular os desafios que ele coloca ao 
conhecimento produzido na Universidade, tem influen-
ciado de forma significativa as nossas opções estratégi-
cas e de especialização. Algumas das unidades de inves-
tigação com maior impacto científico e social têm 
encontrado na Ria de Aveiro um laboratório vivo e objeto 
preferencial de atenção. 

Este empenho resulta do entendimento, sempre presen-
te, que uma parte muito importante da nossa missão 
concretiza-se no assumir das responsabilidades ineren-
tes a uma instituição atenta ao território onde se insere. 
Aquilo a que temos vindo a designar por Universidade 
Cívica. 

No protagonizar deste papel de agente promotor de  
conhecimento e desenvolvimento, não é despicienda a 
criação do grupo uariadeaveiro. Um grupo que surgiu 
tendo em conta, por um lado, os valores e desafios am-
bientais, sociais e económicos que a Ria de Aveiro  
integra; e, por outro, a atenção que a UA tem dedicado  

à cooperação institucional, com o intuito de potenciar a 
proteção, valorização e governação da Ria de Aveiro. Esta 
plataforma, promovida diretamente pela Reitoria, tem 
dedicado a sua atividade às especificidades da Ria de 
Aveiro, em articulação com outras estruturas do setor, 
nomeadamente a Plataforma Tecnológica do Mar. 

O grupo uariadeaveiro tem como principal objetivo 
acompanhar e contribuir para a gestão da Ria de Aveiro, 
centrado sobretudo em atividades de transferência de 
conhecimento; mas tendo, igualmente, neste processo, 
contribuído para potenciar outras dinâmicas dentro da 
UA. Adicionalmente, mantém especial atenção à atuação 
das principais entidades e atores associados à vida da Ria 
de Aveiro. 

Enquadrado por estes pressupostos de atuação, este gru-
po tem vindo a promover um conjunto de iniciativas pú-
blicas, abertas à comunidade e aproximando os diferen-
tes agentes e stakeholders do território “Ria de Aveiro”: 
iniciativa que designou por “Quintas da Ria”. O primeiro 
ciclo destas conversas, das quais este livro é repositório 
de uma boa parte das intervenções proferidas pelos con-
vidados, marcam já a agenda pública sobre a Ria de 
Aveiro. A publicação que aqui se apresenta traduz bem a 
vitalidade, o envolvimento e o interesse desta região e 
das suas instituições pela temática, a par, naturalmente, 
do entusiasmo dos oradores. A Universidade de Aveiro 
assumiu o papel de dinamizador do debate. Com muito 
gosto e como lhe cabe ao reconhecer que esse é,  
também, um pilar fundamental da sua missão. 

Um agradecimento especial é devido a todos os que  
contribuíram para o sucesso desta iniciativa.

Manuel António Assunção,  
Reitor da Universidade de Aveiro





11

LISTA DE AUTORES

 
Ângela Cunha – Licenciatura em Biologia, Universidade 
de Aveiro, Doutoramento em Biologia, Universidade de 
Aveiro, Professora Auxiliar no Departamento de Biologia 
da Universidade de Aveiro, Investigadora Integrada no 
Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, especialista em 
microbiologia de ambientes aquáticos.

António Barroca da Graça – Licenciatura em Medicina 
Veterinária, Universidade de Lisboa, Técnico Superior do 
Núcleo de Pescas da Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Centro.

António Luís – Licenciatura em Biologia, Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, Doutoramento em 
Biologia, Universidade de Aveiro, Professor Auxiliar no 
Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, 
especialista em avifauna.

Carlos Borrego – Licenciatura em Engenharia Mecânica, 
Instituto Superior Técnico, Master of Science in General 
and Environmental Fluid Dynamics, Université Libre de 
Bruxelles, Docteur en Sciences Appliquées, Université 
Libre de Bruxelles, Professor Catedrático de Engenharia 
do Ambiente na Universidade de Aveiro, Diretor 
do Departamento de Ambiente e Ordenamento da 
Universidade de Aveiro, Membro integrado no Centro de 
Estudos do Ambiente e do Mar, especialista em poluição 
atmosférica e alterações climáticas. Coordenou o Gabinete 
da Ria de Aveiro e foi Ministro do Ambiente. 

Cristina Bernardes  –  Licenciatura em Geologia, Universidade 
de Coimbra, Doutoramento em Geologia, Universidade de 
Aveiro, Professora Associada no Departamento de Geologia 
da Universidade de Aveiro, Investigadora integrada no 

Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, especialista em 
geologia costeira e morfodinâmica de ambientes costeiros.

Delfim Bismarck Ferreira – Licenciatura em História, 
variante de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Mestrado 
em História da Idade Média, especialização em História 
Económica, Social e Cultural, Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Albergaria-a-Velha, Historiador.

Elisabete Guicho Ferreira – Licenciatura em Agro-Pecuária, 
Escola Superior Agrária de Coimbra, Secretária Técnica da 
Raça Marinhoa, Associação de Criadores da Raça Marinhoa 
(ACRM).

Gonzalo Mendez – Doctoramiento en Geografía, Univer- 
sidad de Santiago de Compostela, Professor Titular de 
Geodinâmica Externa no Departamento de Geociências 
Marinhas e Ordenamento do Território da Universidade de 
Vigo, Diretor do grupo de investigação interdisciplinar sobre 
Avaliação Ambiental Estratégica da Universidade de Vigo, 
especialista em território, cartografia e geologia costeira. 

Henrique Queiroga – Licenciatura em Biologia, Universidade 
de Lisboa, Doutoramento em Biologia, Universidade 
de Aveiro, Professor Associado com Agregação no 
Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, 
Investigador integrado no Centro de Estudos do Ambiente 
e do Mar, especialista em biologia marinha.

João Miguel Dias – Licenciatura em Física, Universidade de 
Aveiro, Mestrado em Ciências Geofísicas, Especialização em 
Oceanografia, Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, Doutoramento em Física, Universidade de Aveiro, 
Professor Auxiliar com Agregação no Departamento de 
Física da Universidade de Aveiro, Investigador integrado no 



12

Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, especialista em 
oceanografia física.

João Carlos Farinha – Licenciatura em Recursos Faunísticos  
e Ambiente (Biologia), Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, Chefe de Divisão de Valorização das 
Áreas Classificadas e Vogal no Conselho de Administração 
da Sociedade Polis Litoral da Ria de Aveiro.

Júlio Pedrosa – Licenciatura em Ciências Físico-Químicas 
e Licenciatura em Química (ramo científico), Universidade 
de Coimbra, PhD in Chemistry, University of Cardiff, 
Professor Catedrático Jubilado da Universidade de Aveiro, 
Investigador no Centro de Investigação em Materiais 
Cerâmicos e Compósitos, especialista em Química 
Bioinorgânica e de Materiais, e em Políticas e Governança 
da Educação Superior, com especial interesse em modelos 
de governança, plataformas de cooperação Universidade-
Sociedade, avaliação e qualidade na Educação Superior.

Myriam Lopes – Licenciatura em Engenharia do Ambiente, 
Universidade de Aveiro, Mestrado em Poluição Atmosférica, 
Universidade de Aveiro, Doutoramento em Ciências 
Aplicadas ao Ambiente, Universidade de Aveiro, Professora 
Auxiliar do Departamento de Ambiente e Ordenamento da 
Universidade de Aveiro, Investigadora integrada no Centro 
de Estudos do Ambiente e do Mar, especialista em gestão da 
qualidade do ar e efeitos da poluição atmosférica na saúde.

Nuno Silva – Licenciatura em Engenharia Electrónica 
e Telecomunicações, Universidade de Aveiro, Master 
of Science in “Telecommunications for the Industry”, 
University College of London, Diretor da Academia de Vela 
do Sporting Clube de Aveiro, Diretor da Associação Regional 
de Vela do Norte.

Paulo Morgado – Licenciatura em Engenharia Geoló-
gica, Universidade de Aveiro, Mestrado em Geoquímica, 
Universidade de Aveiro, Investigador no Centro de 
Investigação GeoBioTec (Grupo de Geobiociências, 
Geotecnologias e Geo-engenharias) da Universidade de 
Aveiro, especialista em geoarqueologia.

Teresa Carvalho – Licenciatura em Planeamento Regional 
e Urbano, Universidade de Aveiro, Mestrado em Gestão 
e Políticas Ambientais, Universidade de Aveiro, Técnica 
Superior na Agência Portuguesa de Ambiente/ ARH do 
Centro.

Teresa Fidélis – Licenciatura em Planeamento Regional  e 
Urbano, Universidade de Aveiro, “Master of  Philosophy 
in Town and Country Planning”, University of Manchester, 
Doutoramento em Ciências Aplicadas ao Ambiente, 
Universidade de Aveiro, Professora Auxiliar no Departamento 
de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro 
Investigadora integrada na Unidade de Investigação em 
Governação, Inovação e Políticas Públicas (GOVCOPP), 
especialista em planeamento e governação ambiental. Foi 
Presidente da Administração da Região Hidrográfica do 
Centro, IP e do Conselho de Administração da Sociedade 
Polis Litoral da Ria de Aveiro.



13

1. Introdução





15

O CICLO DE DEBATES  
“QUINTAS DA RIA” - DESAFIOS,  
OBJETIVOS E CONTEÚDOS

Teresa Fidélis

A Ria de Aveiro tem mobilizado a atenção da Universidade 
de Aveiro (UA), sendo considerada como um verdadeiro la-
boratório de investigação sob múltiplas perspetivas. Nesta 
zona estuarina, com cerca de 31.000ha, 128km de frente 
lagunar e 60km de frente costeira, e resultado de um pro-
cesso de evolução geomorfológico recente, coexistem inú-
meros recursos hídricos, geológicos e ecológicos, bem 
como uma grande diversidade de atividades humanas. É 
abrangida por diversos estatutos de proteção ambiental, 
incluindo Reserva Natural, Reserva Ecológica Nacional e 
Rede Natura 2000 ao abrigo da Diretiva Aves e da Directiva 
Habitats. A Figura 1 representa esquematicamente a sua 
configuração. A complexidade dos valores naturais presen-
tes, eles próprios resultantes da intervenção humana ao 
longo dos tempos, bem como do enquadramento institu-
cional, os requisitos previstos na lei por força das suas clas-
sificações e especificidades, a necessidade de gerir as utili-
zações, por vezes conflituantes entre si, e a vulnerabilidade 
da laguna aos efeitos das variações climáticas, tornam a 
gestão da Ria de Aveiro um verdadeiro desafio conceptual e 
processual que requer aprendizagem, integração do conhe-
cimento e aproximação entre entidades, utilizadores e in-
vestigadores. Na Ria de Aveiro, como em todos os ecossis-
temas complexos resultantes de uma estreita dependência 
entre a natureza e as actividades humanas, coexistem múl-
tiplos conhecimentos e múltiplos desconhecimentos. 

Na história da UA existe um conjunto diversificado de inicia-
tivas relevantes no domínio da transferência de conheci-
mento, especificamente dedicado à proteção e à valoriza-
ção da Ria de Aveiro (como por exemplo, o Gabinete da Ria 

de Aveiro (GRIA) ou o Polis Litoral da Ria de Aveiro (PLRA)). 
As áreas de conhecimento da UA abrangem hoje aspetos 
tão diversos como - hidrologia e hidrodinâmica, geologia e 
hidrogeologia, flora e fauna, qualidade do ambiente, in-
fraestruturas e atividades, riscos e vulnerabilidades, recur-
sos e produtos, história e cultura, ordenamento do territó-
rio, gestão e governação. 

Figura 1. Esquema da Ria de Aveiro e respectiva Zona de Protecção 
Especial

A missão da UA assenta na “criação de conhecimento, ex-
pandir o acesso ao saber em benefício das pessoas e da 
sociedade, através da investigação, do ensino e da coopera-
ção; assumir um projeto de formação global do indivíduo; 
ser ator na construção de um espaço europeu de investiga-
ção e educação, e de um modelo de desenvolvimento re-
gional assente na inovação e no conhecimento científico e 
tecnológico.” Isto significa que o papel da Universidade as-
senta, entre outros aspectos, na formação, produção e dis-
seminação de conhecimento, assumindo, através destas 
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dimensões um contributo relevante para o desenvolvimen-
to e inovação da sociedade e recursos associados. A disse-
minação eficiente deste conhecimento junto dos decisores 
poderá contribuir para processos de tomada de decisão 
mais esclarecidos e robustos. Em simultâneo, o acompa-
nhamento dos processos de decisão existentes na socieda-
de poderá permitir à academia identificar novas frentes de 
investigação a desenvolver e novos desafios relevantes 
para a sociedade. Desta forma a Universidade de Aveiro 
deve também assumir um papel importante para o desen-
volvimento da região e dos seus recursos, dos quais a Ria de 
Aveiro é um exemplo com grande expressão territorial, am-
biental, económica e social.

Vale a pena recordar que a criação da UA assentou na ex-
pectativa de contribuir para o desenvolvimento da região, 
primeiro em especial nos domínios da electrónica, cerâmi-
ca, ambiente e biologia, alargando-se entretanto a outras 
especialidades. Já então, a criação da UA estava em conso-
nância com o actualmente conhecido conceito de “civic 
university” usado por Goddard (2009). Através da sua for-
mação, produção e disseminação de conhecimento, bem 
como das diversas formas de interligação com o exterior, a 
UA pode reforçar pontes de comunicação e colaboração 
com a sociedade que a envolve, incluindo a que lhe está 
territorialmente mais próxima e contribuir para inovar e ge-
rar prosperidade, para construir novos valores sociais, eco-
nómicos e ambientais e para criar novas oportunidades de 
desenvolvimento e qualificação. 

Em 2013, a Reitoria da Universidade de Aveiro promoveu a 
criação do grupo uariadeaveiro tendo como especial moti-
vação as comemorações dos 40 anos da Universidade de 
Aveiro, o protocolo de colaboração com a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro e a convicção que a di-
vulgação do conhecimento científico produzido na UA pode 
ser útil para reforçar a atenção da sociedade sobre esta tão 

rica zona estuarina e para robustecer os processos de to-
mada de decisão com impacto sobre a Ria de Aveiro. Este 
grupo integra mais de 50 docentes e investigadores, e tem 
por objetivos não apenas promover um conjunto de inicia-
tivas que permitam partilhar com a região envolvente o co-
nhecimento científico produzido sobre a Ria de Aveiro, 
através da sua disseminação de uma forma mais proactiva, 
mas, também, de criar oportunidades de aproximação e 
debate aberto com os atores e instituições locais. O conjun-
to de atividades desenvolvidas pelo grupo centra-se em 
quatro dimensões: sistematizar e divulgar conhecimento, 
criar sinergias internas na UA em torno da Ria e contribuir 
para a construção de valores relevantes para a gestão desta 
zona estuarina e lagunar. 

O “Quintas da Ria” é um ciclo de conversas organizado pelo 
grupo uariadeaveiro e pela Fábrica Centro Ciência Viva de 
Aveiro. Tem como objetivo promover a partilha de conheci-
mentos sobre a Ria de Aveiro e, em conjunto com a socie-
dade interessada, contribuir para a construção de valores e 
incentivar a sua proteção e valorização. O “Quintas da Ria” 
constitui-se como um espaço de tertúlia envolvendo do-
centes e investigadores da UA, representantes de entidades 
envolventes à Ria e público interessado. A sua designação 
- “Quintas da Ria” - está associada, não apenas do agenda-
mento às quintas-feiras mas também, da oportunidade 
para debater os diversos conhecimentos, visões e memó-
rias, por outras palavras, debater as diversas “quintas” com 
que cada um de nós conhece e interpreta a Ria de Aveiro. 

O “Quintas da Ria I” incluiu oito debates, contou com a par-
ticipação de vinte e um oradores, oito moderadores e uma 
audiência média de noventa participantes em cada sessão. 
A sua primeira edição decorreu entre Novembro de 2013 e 
Junho de 2014. Nas oito sessões abordaram-se diversas te-
máticas, nomeadamente, a história e a forma como ao lon-
go do tempo as pessoas se foram apropriando do espaço 



17

envolvente à Ria de Aveiro, a importância da água e da hi-
drodinâmica da Ria, as particularidades dos valores naturais 
presentes na Ria, os valores económicos associados às ativi-
dades tradicionais e os desafios que enfrentam. Estiveram 
em debate, também, as especificidades das visões das enti-
dades com responsabilidade sobre a Ria resultantes das 
atribuições previstas na lei, os diferentes tipos de riscos, os 
problemas e os desafios que são partilhados por outras zo-
nas estuarinas com semelhanças com a Ria de Aveiro, como 
a Ria Formosa ou a Ria de Vigo e, finalmente, o culminar 
numa mesa redonda onde foram equacionados os desafios 
para o futuro. As figuras 2 e 3 mostram o tratamento dos 
dados obtidos através das inscrições em cada uma das ses-
sões. Os temas que mobilizaram maior número de partici-
pantes foram a água e dinâmica estuaria, a biodiversidade e 
os novos futuros para a Ria. Curiosamente os debates sobre 
outras rias, com potencial para promover a comparação 
com outras realidades e experiencias próximas da nossa, ou 
sobre as responsabilidades de entidades relevantes, tão re-
feridas como um problema a enfrentar para a boa preserva-
ção da ria, não mobilizaram especial número de participan-
tes. A análise dos participantes das sessões por tipologia 
mostra que a sociedade civil esteve mais representada nas 
sessões sobre os temas dos riscos, das atividades humanas 
e da evolução história sobre a apropriação da Ria. Já a au-
diência ligada à academia foi mais mobilizada pelos temas 
sobre outras rias, a biodiversidade e o futuro da Ria. A au-
diência associada à administração revelou maior atenção 
aos temas sobre as responsabilidades das entidades, o fu-
turo da Ria. A comparação com outras rias, as suas expe-
riências e dilema, não, aparentemente, mobilizou especial 
atenção por parte da audiência ligada à administração.

Esta publicação reúne os textos disponibilizados pelos ora-
dores convidados para o ciclo “Quintas da Ria I” e que cons-
tituem, a grande maioria das comunicações realizadas. 
Inclui também em anexo os posters que suportaram a divul-

Figura 2. Participantes por sessão

Figura 3. Tipologia de participantes
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gação pública das sessões, bem como um conjunto de ima-
gens fotográficas que testemunham a ambiência dos deba-
tes. A sequência dos textos segue de perto a estrutura do 
ciclo de debates. 

No primeiro capítulo, dedicado à história e à forma como 
ao longo do tempo as pessoas se foram apropriando do es-
paço envolvente à Ria de Aveiro, Delfim Bismarck analisa o 
processo de povoamento entre a Idade Média e o despon-
tar da época dos descobrimentos e as razões que levaram 
Aveiro a assumir a sua posição dominante na região. Aborda 
ainda aspetos como a alimentação e as atividades económi-
cas dominantes. Também neste capítulo, Paulo Morgado 
aborda a evolução geomorfológica desta região, o modo 
como determinou a existência da Ria de Aveiro e como con-
dicionou as estratégias de ocupação humana dos espaços 
envolventes. Ambos destacam a importância do aprofun-
damento do conhecimento transversal sobre a evolução 
geomorfológica, a história e a arqueologia para melhor se 
compreender as estratégias de ocupação e adaptação hu-
mana a este território tão singular.

No segundo capítulo evidencia-se como este território de 
água tem uma dinâmica e vida própria, influenciando as ati-
vidades na envolvente. Ângela Cunha debruça-se sobre o 
bacterioplâncton, os papeis que desempenha nos proces-
sos de produção, reciclagem e condução de matéria orgâni-
ca nas cadeias tróficas aquáticas bem como da sua vulnera-
bilidade à dinâmica da Ria. Através da sua análise põe em 
evidência como a Ria de Aveiro não é um mero reservatório 
de água, mas sim dotado de variações fortemente regula-
das por fatores ambientais, designadamente salinidade, 
temperatura e disponibilidade de nutrientes, evidenciando 
padrões característicos de variação no espaço e no tempo. 
Estas evidências são determinantes para avaliar a vulnera-
bilidade deste ecossistema aos impactes das atividades hu-
manas, ponderar o seu potencial de utilização, bem como, 

preservar os seus valores. Ainda neste capítulo, João Dias 
debruça-se sobre a dinâmica da maré na Ria de Aveiro, a 
sua caracterização e evolução temporal, com reconhecida 
importância para as populações locais e respetivas ativida-
des económicas, bem como para os processos de tomada 
de decisão associados. Através do estudo sobre a evolução 
da dinâmica da maré entre 1987 e 2012, mostra que se re-
gistou uma amplificação significativa e uma propagação 
mais rápida ao longo dos canais principais. Mostra também 
que para além da influência oceânica, a evolução da maré 
na Ria de Aveiro é extremamente dependente de modifica-
ções da sua geomorfologia, induzidas pela evolução natural 
da laguna e por ações antrópicas. Mostra o aumento da 
amplitude de maré resultante do aprofundamento do canal 
da embocadura e do aprofundamento dos canais principais 
da laguna, bem como, a variação da área alagável da laguna 
e das correntes na Ria de Aveiro. 

O terceiro capítulo é dedicado ao tema “A Vida na Ria – bio-
diversidade” e explora a riqueza do ecossistema e das di-
versas espécies de forra, fauna e respetivos habitats que 
nela se encontram, bem como da sua importância para a 
Ria de Aveiro. António Luís debruça-se sobre a biodiversida-
de e a sua relação com a respetiva configuração geomorfo-
lógica, bem como com a intensa e diversificada utilização 
humana das margens e dos biótopos mais lagunares, cons-
tituindo um caso complexo e delicado de conservação e 
ordenamento. Segundo este autor, a adoção de normas re-
guladoras do uso da Ria e de ações de gestão, num contexto 
abrangente, constitui uma tarefa de extrema complexida-
de, com a multiplicidade de valores e interesses envolvidos 
a dificultar a tomada de medidas de salvaguarda consen-
suais. Também neste capítulo, Henrique Queiroga aborda 
os serviços dos ecossistemas, dedicando especial atenção 
ao valor económico da biodiversidade da Ria, usando a ma-
riscagem do casulo como caso de estudo. Este autor refere 
que apesar de ser necessário desenvolver mais estudos 
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para determinar se a evidente diminuição do rendimento 
oferecido pelo ecossistema resulta da efetiva sobre-explo-
ração dos recursos ou se resulta de flutuações biológicas ou 
ambientais, a dinâmica da prática da mariscagem do casulo 
requer medidas de gestão que conduzam a utilização mais 
sustentável dos recursos. 

O quarto capítulo é dedicado às atividades económicas na 
Ria. Elisabete Ferreira debruça-se sobre a criação da raça 
marinhoa destacando o seu caráter regional único e as suas 
características morfológicas especialmente adaptadas aos 
trabalhos nos campos alagadiços, típicos das marinhas de 
arroz, e na arte xávega. Apesar da sua qualidade e da recen-
temente obtida classificação de ‘denominação de origem 
protegida’ na região, a sua afirmação no mercado regional 
e nacional enfrenta ainda desafios que importa superar. 
Num registo diferente, Nuno Silva aborda a atividade 
náutica e desportiva na Ria de Aveiro, dando uma perspeti-
va histórica de organizações e de diversas atividades 
náuticas, em especial da vela. Este autor refere também o 
potencial da Ria para estas actividades e os obstáculos que 
a evolução geomorfológica e a dinâmica da Ria imprimem 
sobre estas atividades, apelando a intervenções de regula-
rização e manutenção dos canais de navegação. 

O quinto capítulo é dedicado às visões institucionais de três 
entidades com especiais responsabilidades sobre a Ria de 
Aveiro, designadamente a Direção Regional de Agricultura 
e Pescas, o Instituto de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade, IP e a Agência Portuguesa de Ambiente, IP. 
No âmbito das responsabilidades institucionais de licencia-
mento e monitorização da Direção Regional da Agricultura 
e Pescas, António Barroca da Graça aborda a evolução re-
cente dos processos de licenciamento das diversas ativida-
des profissionais existentes na Ria, nomeadamente a pesca 
profissional local, a pesca apeada, a moluscicultura, a pisci-
cultura e a salicultura, bem como as respetivas dimensões 

e importância económica para a região. Destaca ainda al-
guns constrangimentos enfrentados quer pela entidade li-
cenciadora, quer pelos próprios responsáveis das ativida-
des e da necessidade de infraestruturas de apoio e de 
mecanismos que orientem a localização e garantam a con-
certação de usos. Este capítulo conta também com o texto 
de João Carlos Farinha, em representação do Instituto de 
Conservação da Natureza, que aborda as principais particu-
laridades da Ria em matéria de conservação da natureza e 
biodiversidade, os diversos estatutos de proteção da natu-
reza existentes, nomeadamente da Rede Natura 2000 ao 
abrigo da Diretiva Aves e, mais recentemente, da Diretiva 
Habitats, ou da Reserva Natural de S. Jacinto, bem como os 
principais fatores de ameaça que importa prevenir. Teresa 
Carvalho, em representação da Agência Portuguesa de 
Ambiente, IP/Administração da Região Hidrográfica do 
Centro, apresenta uma breve síntese das atividades desen-
volvidas pela entidade na gestão da Ria de Aveiro, nomea-
damente na gestão dos recursos hídricos, incluindo leito e 
respetivas margens. Destaca também os principais cons-
trangimentos encontrados na prossecução das suas compe-
tências, bem como os desafios que se equacionam para o 
futuro.

O sexto capítulo é dedicado aos diferentes tipos de riscos 
que podem ameaçar a Ria de Aveiro. No primeiro texto, 
Cristina Bernardes, a partir da análise de dados cartográfi-
cos e de dados provenientes de um programa de monitori-
zação da evolução da faixa costeira adjacente à Ria de 
Aveiro, mostra diferentes tipos de risco de erosão através 
do uso de matrizes de vulnerabilidade. Esta autora destaca 
que o posicionamento da linha de costa depende de um 
conjunto de parâmetros cujo desenvolvimento é de grande 
incerteza e que podem estar associados ao volume de sedi-
mentos disponível na deriva litoral, à agitação marítima, 
elevação do nível médio do mar e às alterações no clima. 
Estes aspetos, aliados aos custos subjacentes às interven-
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ções para a salvaguarda de bens, poderão exigir a identifi-
cação de prioridades e a adoção de medidas de adaptação 
para as zonas de risco, incluindo a reconfiguração dos perí-
metros urbanos - na perspetiva de proteger, acomodar ou 
relocalizar - a considerar no âmbito de um plano de adapta-
ção integrado e em coerência com os meios financeiros dis-
poníveis. Ainda neste capítulo, Myriam Lopes desenvolve 
uma reflexão sobre os riscos associados à poluição na re-
gião envolvente à Ria de Aveiro, dando particular destaque 
à poluição atmosférica e aos efeitos na saúde. Aborda tam-
bém os riscos da libertação acidental face ao elevado grau 
de industrialização, tipologia de indústrias e de substâncias 
armazenadas e movimentadas. Esta autora defende que a 
crescente urbanização e motorização, bem como os impac-
tos das alterações climáticas, capazes de agravar as situa-
ções de risco, devem ser considerados no exercício de pla-
neamento da região tendo em vista a salvaguarda dos 
recursos e da qualidade dos sistemas naturais, como garan-
tia da qualidade de vida das populações. 

O sétimo capítulo é dedicado a outras Rias e ao modo como 
as suas características e desafios se comparam com os da 
Ria de Aveiro. Neste capítulo, Gonzalo Mendez aborda o 
processo de ocupação do solo no litoral envolvente à região 
da Galiza, em especial na Ria de Vigo. Destaca a sua sensibi-
lidade e vulnerabilidade ambiental, as pressões resultantes 
da expansão urbana e das diversas atividades económicas, 
bem como o modo como o ordenamento do território e do 
espaço litoral tem procurado minimizar a enorme diversi-
dade de conflitos e promover a gestão integrada daquele 
território. Este autor analisa com detalhe as diretrizes do 
sistema de ordenamento do território galego, dando espe-
cial destaque aos contributos oferecidos pelo plano de or-
denamento do litoral para a Ria de Vigo.

O mote da reflexão para a última sessão do ciclo de debates 
centrou-se quatro questões: Qual o papel da administração 

local e regional na governação da Ria e que desafios deve-
rão enfrentar e que estratégias prosseguir? Qual deve ser o 
papel dos grandes utilizadores e como se devem posicionar 
perante o futuro e a governação deste território? Qual de-
verá ser o papel dos pequenos utilizadores na governação 
da Ria e como pode a UA veicular e estimular as boas práti-
cas na sua utilização? Qual pode ser o papel das instituições 
de ensino superior, em especial da UA, na construção de 
políticas públicas locais e regionais, e em particular no caso 
da governação da Ria de Aveiro? Os textos de Júlio Pedrosa 
e Carlos Borrego integram o oitavo e último capítulo deste 
livro, trazendo questões para reflexão e pistas de ação so-
bre os novos futuros para a Ria. Os contributos de Júlio 
Pedrosa centram-se sobretudo nos desafios para a UA em 
torno da Ria de Aveiro. Refere que a Ria deve ser encarada 
como uma mesa de trabalho colaborativo, onde se sentam 
parceiros interessados em construir futuros para este terri-
tório e para as pessoas que nele vivem. Refere também que 
no âmbito deste trabalho colaborativo, a UA deve ser par-
ceira, através da construção de uma cidadania ativa e da 
criação de livre saber, empenhada em aprofundar o conhe-
cimento existente, desenvolvê-lo e proporcionar condições 
para o seu uso na educação e formação das pessoas, tendo 
como fim último o desenvolvimento humano. Num registo 
diferente, mas complementar, Carlos Borrego centra os 
seus contributos num conjunto de desafios que garantam o 
desenvolvimento sustentável da Ria de Aveiro e da sua re-
gião envolvente. Refere a importância de um modelo de 
governação capaz de afirmar as lógicas supramunicipais, 
uma política de desenvolvimento integrado e a construção 
de sintonia de objetivos entre os atores locais e regionais. 
Por último, depois do objetivo água adaptado pelo antigo 
GRIA, defende como apostas para o futuro: a proteção da 
biodiversidade, a regulação industrial e o recurso ar, bem 
como a articulação dos diversos instrumentos de planea-
mento e ordenamento em torno da proteção deste 
ecossistema.
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O “Quintas da Ria” criou uma oportunidade para a UA par-
tilhar conhecimento com a região e, através dele, conversar 
sobre a Ria num ambiente informal e plural. Abordaram-se 
temas complementares, designadamente, a evolução geo-
morfológica e o modo como as pessoas se foram aproprian-
do do espaço envolvente em constante mutação, a dinâmi-
ca dos níveis de maré e a diversidade das comunidades 
microbianas da água, a importância da biodiversidade, a 
multiplicidade de atividades económicas e a sua interde-
pendência da Ria, as atribuições de diversas entidades rele-
vantes para a gestão da Ria, os principais riscos existentes 
na Ria, por exemplo de erosão costeira, inundação e polui-
ção, e, finalmente, os dilemas de proteção existentes em 
outras zonas estuarinas, semelhantes nas suas singularida-
des e desafios de gestão. Muitos outros temas ficaram cer-
tamente por explorar, como por exemplo as boas práticas 
de utilização da Ria, os serviços dos ecossistemas e das in-
fraestruturas ambientais, as potencialidades económicas e 
novos usos, a adaptação às alterações climáticas, o capital 
social e respetivas redes ou os requisitos de uma governa-
ção responsável e partilhada, entre muitos outros. 

O conhecimento é tanto ter consciência de querer conhe-
cer uma coisa quanto de não a conhecer. Albert Einstein 
dizia que “a curiosidade é mais importante que o próprio 
conhecimento”. Saint Exupéry, na dimensão que lhe era 
própria, referia que conhecer não é demonstrar nem expli-
car, é aceder à visão. É nesta dupla condição de querer sa-
ber e ver mais, individual e coletivamente, com o futuro no 
caminho, que o grupo uariadeaveiro promoveu este ciclo 
de debates, para, com os momentos de partilha dos conhe-
cimentos, sejam eles científicos, empíricos ou filosóficos, 
enriquecermos a forma como encaramos e perspetivamos 
a Ria de Aveiro. Daniel Sarewitz, co-director do “Consortium 
for Science, Policy and Outcomes” da Universidade de 
Estado de Arizona, num artigo publicado na Revista Nature 
em Novembro de 2013, refere que o “lugar certo da ciência 

é ao serviço da sociedade”. De facto, uma maior aproxima-
ção entre quem produz conhecimento científico e os poten-
ciais utilizadores desse conhecimento, e a partilha desse 
conhecimento e das expectativas que cada um tem, podem 
facilitar a eficácia e a eficiência da sua utilização, potencian-
do assim a inovação e a resiliência da sociedade e do terri-
tório em que nos inserimos. O “Quintas da Ria I” procurou 
contribuir para reunir conhecimento e visões sobre o deve-
mos fazer para valorizar, usufruir e contribuir para a gestão 
da Ria de Aveiro, que é de todos e para todos e, por isso, a 
todos responsabiliza. Constituiu um passo num percurso 
que pode prosseguir para mobilizar e valorizar a participa-
ção cívica em torno na Ria.
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2. A Ria de Aveiro, as pessoas e a história
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A REGIÃO DE AVEIRO AO LONGO  
DOS SÉCULOS 

Delfim Bismarck Ferreira

Resumo: A Região de Aveiro, pelas condições naturais e 
climatéricas que oferece, facilmente se tornou apetecível à 
fixação humana. Com o tema “A Região de Aveiro ao longo 
dos séculos”, procurámos expor as razões que levaram a 
vila que depois se tornou cidade a assumir a sua posição 
dominante na região. Para isso, contribuíram numerosos 
fatores, como a evolução da linha de costa que criou 
também algumas entropias que o Homem foi resolvendo, 
fixando-se numerosos povoados em torno daquilo que se 
designaria mais tarde por Ria de Aveiro. A alimentação, o 
pescado, o salgado e a economia que se foi desenvolvendo 
em Aveiro e na sua região, as suas muralhas e o seu percurso 
na posse da Coroa, o seu importante papel no decurso do 
período áureo que foi o dos Descobrimentos Portugueses, 
como vila mercantil e cosmopolita de destaque, e o seu 
gradual posicionamento como “cabeça” de uma região 
que viria a ser ao longo dos séculos, foi o que procurámos 
abordar, com o objetivo de chamar a atenção para períodos 
menos conhecidos da história aveirense. O apogeu e 
declínio de Aveiro, num curto período de cerca de dois 
séculos, apresenta ainda numerosas “nuvens” a explorar e 
compreender que a historiografia futura tentará desvendar.

“Ao norte de Portugal, sobre o Atlântico, a linha da costa 
afrouxa e decai para o lado da terra, fechando pelo poente 
uma extensa meia-lua das planuras vastas, cortadas 
de canais e lagos, e na linha interior demarcada pelas 
primeiras elevações dos contrafortes das serras de Arouca, 
Talhadas, Caramulo e Buçaco” (LIMA, Jaime de Magalhães)

Palavras-chave: evolução histórica, povoamento, atividades 
e produtos da região

1. A Linha de Costa

Diversas tentativas foram já efetuadas para delimitar e pre-
cisar a linha de costa nesta região ao longo dos tempos, 
sobretudo antes do aparecimento do cordão de areia que 
haveria de acabar por formar a laguna, hoje denominada 
por Ria de Aveiro. A sedimentação aluvionar do Vouga pro-
vocou, com o passar dos séculos, a criação da laguna, gra-
dualmente mais pantanosa e povoada de estreitos canais, 
passando de uma larga reentrância a uma barra que teria 
de vir a ser mantida através da ação do Homem.

 
2. A Fixação Humana na Região de Aveiro 

A fixação de população na Região de Aveiro vem de épocas 
remotas, estando documentada arqueologicamente desde, 
pelo menos, o Paleolítico Superior, como podemos obser-
var na estação ao ar livre atribuída ao período gravetense 
em Eirol (c. Aveiro), por exemplo. A pesquisa na base de 
dados do Endovélico, dos sítios arqueológicos identificados 
e documentados nesta, dá-nos uma panorâmica de um es-
paço físico que desde cedo foi eleito pelo Homem para nele 
instalar as suas comunidades, praticar as suas atividades 
económicas, erigir os seus monumentos funerários (dos 
quais são testemunho o elevado número de monumentos 
funerários megalíticos conhecidos). Para o período megalí-
tico, os assentamentos humanos verificaram-se, preferen-
cialmente, na zona de campo, situada mais a Oeste. O que 
parece comprovar-se é que, dentro do próprio âmbito da 
zona de campo, a distribuição de povoamento não se apre-
senta uniforme. Observa-se que a maior parte dos povoa-
dos se encontra junto aos cursos fluviais e às vias de comu-
nicação principais, tendendo a concentrar-se nos espaços 
ribeirinhos, devido à necessidade de utilização de água. 
Esta proximidade dos núcleos populacionais aos cursos de 
água deve encarar-se, contudo, com reservas, face ao  
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temor das cheias que poderiam arrasar o casario e à neces-
sidade de aproveitar intensamente as zonas próximas da 
água, propícias às culturas de regadio. Estes aspetos leva-
riam, por norma, a um afastamento de dezenas, senão cente-
nas, de metros, entre o leito do rio e o núcleo populacional.

 
3. O Povoamento

O testemunho da instalação de comunidades humanas nes-
te território está comprovado desde a Pré-História antiga 
como atestam os testemunhos arqueológicos. É natural 
imaginar na região núcleos de ocupação humana de perío-
dos remotos, fossem do Neolítico ou mesmo do Paleolítico, 
mas as provas capazes de o demonstrarem corretamente 
fazem-nos centrar a nossa atenção no período Megalítico. 
Prova dessa ocupação megalítica, é o elevado número de 
referências, na documentação, nomeadamente em 
Albergaria-a-Velha, Aradas, Cacia, Eixo, Orta, entre outros.

Na cultura Megalítica, os povos teriam já algumas noções 
sobre a vida em comunidade, dando bastante importância 
ao culto da morte, habitando em povoados de pequena di-
mensão, onde se praticava uma rudimentar agricultura, ba-
seada na recolha de alguns géneros; seria a vida eminente-
mente dedicada à pastorícia, complementada pela caça e 
pesca. Posteriormente a este período, não abundam as pro-
vas materiais da ocupação humana no período Calcolítico 
Final/ Idade do Bronze na região. No entanto, teremos de 
destacar o local conhecido por Agra do Crasto, ou Castro de 
Verdemilho (c. Aveiro), atualmente integrado, em parte, no 
Campus Universitário da Universidade de Aveiro.

Conhecem-se também alguns testemunhos ocupacionais 
atribuíveis à Idade do Ferro. Documentam-se materialmen-
te a presença de alguns habitats (castros), nomeadamente 
em Cacia, Esgueira, Verdemilho (c. Aveiro), entre outros.

 
 

Figura 1. Taça globular em cerâmica manual com engobe  
(MORGADO, Paulo, FILIPE; Sónia, Aveiro: dos Artefactos  

à Escrita, Aveiro, Câmara Municipal de Aveiro, 2009, p. 12)

 
De todo este território, vão gradualmente aumentando o 
número de vestígios dos períodos seguintes, nomeada-
mente referentes à Romanização, época em que parece ter 
havido a instalação de diversos focos populacionais, nome-
adamente em zonas de planície, já que as villae aparecem 
cartografadas em zonas de proximidade com as terras mais 
produtivas (a título de exemplo, em São João de Loure  
(c. Albergaria-a-Velha).

Para além dos abundantes testemunhos arqueológicos de 
assentamentos populacionais deste período, destacam-se 
ainda os testemunhos de atividades económicas, como se-
jam os testemunhos de fornos de cerâmica (fr. Eixo); ou ain-
da, no local da Marinha Baixa (fr. Cacia), um espaço ocupa-
cional que poderá estar relacionado com atividades de 
produção (cerâmica) em período tardo-romano.

Encontram-se ainda alguns testemunhos da via romana 
que, de Olisipo conduziria a Bracara Augusta, que consti-
tuía uma teia de penetração neste território, e se manteve 
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em funcionamento durante todo este período. Tudo indica 
ter existido, de facto, uma continuidade no povoamento 
deste território, não apenas porque os topónimos anterior-
mente existentes se mantêm como núcleos populacionais 
até aos nossos dias.

 
4. Na Idade Média 

Entre a última década do século X e o final do primeiro 
quartel do século XI, toda a Região de Aveiro esteve sob o 
jugo de Almansor, altura em que foi retomada para a cris-
tandade. De acordo com José Mattoso, na atual diocese de 
Aveiro, “havia uma grande quantidade de pequenas comu-
nidades datáveis de antes do ano 1000 ou da primeira me-
tade do século XI, o que é surpreendente numa região en-
tão ainda sujeita às invasões muçulmanas”. A ocupação do 
espaço e a organização do povoamento, nesta região pare-
cem apresentar aspetos muito próprios. Podemos afirmar 
que as características desses dois vetores estarão intima-
mente relacionadas com o recuo da linha atlântica e com o 
consequente avanço das zonas arenosas litorais. Nesse sen-
tido, surge uma nova frente de povoamento costeiro entre 
os séculos XI e XIII.

Os tempos medievais foram, sem dúvida, fulcrais para a 
ocupação e estruturação do território português, em es-
pecial a nossa região. A responsabilidade, por essa dina-
mização, deveu-se à Coroa, pois tinham interesses em 
obter espaços politicamente equiparados e suscetíveis 
de apoiarem a afirmação da sua autoridade. Assim, os 
núcleos urbanos funcionavam cada vez mais, não só 
como fator ordenador na ocupação territorial, mas tam-
bém, e principalmente, como um dos mais importantes 
instrumentos de suporte da afirmação da Coroa perante 
o poder senhorial, protagonizado pelo clero e pela 
nobreza. 

Do ponto de vista cronológico, parecem distinguir-se clara-
mente duas etapas na evolução do habitat na região. 
Durante o final do século XI e início do XII, predominam as 
referências a povoados situados, fundamentalmente, junto 
aos pontos de contacto do principal eixo viário com os cur-
sos fluviais. Tal, sugere um processo de concentração de 
habitats motivados pelos aforamentos promovidos pela 
Coroa, numa clara intenção política de defesa das vias de 
comunicação e das pontes, com maior incidência entre os 
rios Vouga e Águeda, e nas margens destes e dos seus 
afluentes. Em contrapartida, no final do século XII e início 
do XIII, surgiram novas zonas populacionais: uma, forman-
do uma corda de povoados na zona mais litorânea que, de 
Norte para Sul, se estendia por Cacia, Esgueira, Aveiro, Eixo, 
Ílhavo, Vagos e Sosa, ou seja, na linha de território que en-
volve a atual Ria de Aveiro; e uma segunda, na região mais 
a Sul, em pleno coração da região hoje conhecida por 
Bairrada, com o surgimento de Tamengos, Moita, Óis do 
Bairro, Vila Nova de Monsarros e Vilarinho do Bairro.

a. economia senhorial

No final do século XI e primeira metade da centúria seguin-
te, diocese de Coimbra e mosteiros constituem grandes do-
mínios, alguns deles privilegiados, o que viria a permitir 
uma maior rentabilidade dos bens fundiários. Nesse con-
texto, a Região de Aveiro tornar-se-ia “apetecível”, devido à 
proximidade da sede da diocese, Coimbra, que então assu-
mia um papel de agente económico de algum destaque, em 
virtude da sua dinâmica como entreposto comercial avan-
çado da economia muçulmana. 

b. alimentação

A produção agrícola na Região de Aveiro assistiu a um de-
senvolvimento crescente, onde o burgo de Vouga parece 
ter assumido um papel de destaque, muito provavelmente 
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devido à sua estratégica localização geográfica. As princi-
pais culturas, na Idade Média, eram o trigo, o linho e a 
vinha. O trigo era, de longe, o cereal mais produzido, re-
lativamente à cevada, milho ou centeio. Depois do trigo, 
é o linho que surge como produto agrícola mais cobiça-
do, destinado essencialmente à sua transformação para 
uso doméstico. Depois a vinha, generalizada um pouco 
por toda a região, assumia um importante papel econó-
mico. As hortas estavam bem presentes no quotidiano 
medieval da região, onde não faltavam alhos, cebolas e 
favas, que complementavam e temperavam os pratos.

A atividade pecuária dependia, em primeiro lugar, das 
condições climatéricas e da existência de espaços desti-
nados ao pastoreio das várias espécies de gado. Na docu-
mentação encontramos um elevado número de espécies 
mencionadas: (capões, galinhas, frangãos e patos), (por-
cos e leitões), (cabras e cabritos), (cordeiros), (vacas) e 
(cavalos). Tudo indica que a suinicultura assumisse, tam-
bém, um importante papel na economia da região. 
Também os derivados da pecuária eram valorizados: 
queijo, manteiga e ovos. As refeições, por esta época, se-
riam feitas, essencialmente, à base de quatro produtos: 
pão, carne, peixe e vinho.

O homem medieval português e o europeu dessa época 
fazia do pão a base da sua alimentação. Esse pão, pelo 
que se sabe, seria circular, baixo e de grandes dimen-
sões, servindo muitas vezes de prato depois de cortado 
ao meio horizontalmente. Depois as carnes. As prove-
nientes da caça eram bastante diversificadas: ursos, vea-
dos, corços, gamos, coelhos, rocins, açores, gaviões, etc. 
O peixe estava obrigatoriamente presente na alimenta-
ção humana nesta região. A documentação identifica di-
versas espécies: sáveis, peixotas, congros, solhos, sardi-
nhas, trutas e robalos, para além de lampreias, golfinhos 
e marisco.

Se estes produtos eram a base da alimentação, naturalmen-
te, teriam de ser temperados, acompanhados e comple-
mentados com outros de diversa ordem. Primeiro, os tem-
peros, onde o sal, o produto de conservação por excelência, 
nomeadamente da carne e do peixe, assumia um papel 
preponderante. Depois, as gorduras, como a manteiga. Os 
alhos e as cebolas também serviam de condimento alimen-
tar, podendo aquelas últimas constituir um prato autóno-
mo para aqueles que não dispusessem de alimentos 
melhores.

A grande produção avícola levava a um largo consumo de 
ovos na alimentação, os quais, eram então considerados 
uma iguaria. Estes, conjuntamente com a farinha, propor-
cionariam receitas mais elaboradas, para além de possibili-
tarem a confeção de doçaria. Para tal, era necessária a utili-
zação de adoçantes, o que, em virtude da escassez e 
elevado preço do açúcar, obrigaria, provavelmente, à sua 
substituição pelo mel. 

Por sua vez, os legumes e os frutos eram considerados ali-
mentos geralmente consumidos por camponeses e pessoas 
de baixos recursos económicos, uma vez que a sua conser-
vação e transporte eram difíceis. Quanto à fruta, a docu-
mentação faz referência a árvores frutuosas e a pomares, 
identificando apenas macieiras, figueiras e pereiras. 

c. o pescado e o salgado

Naturalmente, como a confrontação da Região de Aveiro, a 
ocidente, era com o Oceano Atlântico, e devido ao facto de 
o seu território ser atravessado por diversos rios que, desa-
guando num só, o Vouga, aqui formava uma desembocadu-
ra de alguma dimensão, bastantes seriam os habitantes 
que se dedicavam às atividades piscatória e salinífera. O 
povoamento desta costa litoral terá mesmo sido resultado 
do fomento e sucesso destas duas atividades.
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Se a diversidade de recursos e as atividades económicas ti-
nham por base, essencialmente, o que da agricultura provi-
nha, a atividade piscatória e salinífera, em especial esta últi-
ma, parecem ter tido um incentivo na centúria de Duzentos. 
Daqui retirariam proveitosos rendimentos, os quais seriam, à 
época, bem superiores aos da exploração agrária.

A pesca seria, muito provavelmente, uma das atividades 
que mais colmataria as carências alimentares dos povos 
desta região. Justifica-se, desta forma, que diversa docu-
mentação do século X faça referência a embarcações de 
uma forma genérica. No entanto, apenas seis documentos, 
datados de épocas posteriores, identificam concretamente 
o tipo de embarcações utilizadas, fossem elas para fins co-
merciais ou piscatórios. O primeiro, do século XII, refere 
que “o Vouga é um rio grande, no qual entram embarca-
ções de comércio e galés”; o segundo, datado do final do 
século XII, refere a existência de caravelas em Esgueira e 
Cacia; o terceiro remonta a 1293 e esclarece que o explora-
dor da granja de Aveiro teria uma barca com seus remos. 
Outro ainda, de 1296, informa sobre a saída de batel ou 
navio daquela localidade. O quinto, do ano de 1305, indica 
barcas que pescassem em Pinheiro (fr. Alquerubim). E o úl-
timo, de 1307, é explícito ao identificar os baixéis e as bar-
cas que entravam pela foz do Vouga. Uma outra fonte, mais 
tardia, datada do século XV, informa sobre a existência de 
uma confraria de pescadores em Aveiro, já por volta de 
1200, o que comprova bem a importância e o número de 
pessoas envolvidas nesta atividade, nessa vila.

Paralelamente à atividade piscatória, a produção de sal 
foi gradualmente ocupando um lugar de destaque na 
economia das gentes da região. Pelo menos desde o sé-
culo X, surgem referências a salinas, nomeadamente no 
mais antigo documento relativo a Aveiro, de 959. 
Interessante é o facto de aparecerem referências à pro-
dução de sal em diversas localidades, formando uma es-

pécie de cordão litoral, onde esta atividade tinha expres-
são, como Aveiro, Recardães, Sá, Esgueira, Paço, Cacia, 
Vagos, São João de Loure, Verdemilho e Ílhavo.  
De facto, o número de informações disponíveis sobre mari-
nhas de sal, referentes ao período compreendido entre os 
séculos X e XIV, é verdadeiramente elucidativo da impor-
tância que esta atividade assumiu na região. 

 

Figura 2. Selo medieval do concelho de Esgueira  
(MADAHIL, A. G. R., vol. I, 1959, p. s. n.)

 
5. Aveiro como Cabeça de uma Região (SÉC. XIII)

É precisamente no século XIII que Aveiro começa a 
assumir algum destaque na região, sendo no final desse 
século comprovada a sua existência como concelho. É no 
final do século XIII e no início do século XIV que a 
documentação comprova a presença de um corpo de ofi-
ciais régios em Aveiro, nomeadamente, um tabelião e um 
almoxarife. Aveiro seria então uma vila em franca expan-
são, apresentando uma atividade económica em manifes-
to progresso, o que a tornaria bastante apetecida por 
parte do monarca.
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Do reinado de D. Afonso IV (1325-1357) são escassas as in-
formações sobre a vila de Aveiro e seu concelho. No entan-
to, ao nível judicial, continuou a fazer parte integrante do 
julgado de Vouga e aquele monarca transmitiu ao almoxari-
fe da vila, em 1326, uma queixa que os homens do Porto 
lhe haviam feito, sobre a cobrança que faziam aos seus na-
vios quando aqui vinham carregar sal. De salientar que esta 
parece ser a primeira referência ao almoxarifado de Aveiro, 
mas também se assinala a existência de um comércio marí-
timo que começava a desenvolver-se e de uma atividade 
fiscal estável e firme.

Depois deste reinado são várias as informações que ates-
tam bem do interesse por Aveiro por parte de alguns mo-
narcas e seus familiares. Senão, vejamos:

• A Infanta D. Maria, filha mais velha de D. Pedro I (1357-
1367), havia casado em 1354 com D. Fernando de Aragão, o 
qual viria a ser assassinado a mando de D. Pedro IV, seu 
meio-irmão. Aquela Infanta, então viúva e sem geração, 
acabaria por regressar a Portugal para viver em Aveiro, 
onde veio a falecer por volta de 1367.

• Também D. Fernando (1367-1385), estando em Eixo a 5 
de Janeiro de 1372, fez público o seu casamento com D. 
Leonor Teles de Menezes, passando carta d’arras em que 
consignava à nova Rainha diversas vilas, entre as quais 
Aveiro. Poucos dias volvidos, e a 14 de Abril do mesmo ano, 
o monarca fez doação da vila de Aveiro com seu termo e 
porto de mar e com todas as suas dízimas e portagens, pa-
droados de igrejas e seus direitos à referida D. Leonor.

Mas o senhorio de Aveiro na posse da rainha haveria de 
durar pouco tempo, uma vez que, após a morte de D. 
Fernando, em 1383, o país entrou em guerra civil (1383-
85) e com Castela, havendo a tomada do poder por parte 
de D. João I.

6. Na Posse da Coroa Com D. João I e Início  
da Construção das Muralhas e Torres da Vila

Em Julho de 1387, D. João I achou-se gravemente doente 
nos seus paços do Curval (c. Oliveira de Azeméis). Foi nesse 
período visitado por seu sogro, João de Lencastre, e “cuida-
do pela sua rainha, que nessa infeliz conjuntura sofreu um 
aborto”. Durante o reinado de D. João I decorreu uma reor-
ganização administrativa e fiscal do reino. Nesse sentido, a 
emissão de documentação é substancial, denotando-se, no 
entanto, uma manifesta atividade marítima, piscatória, sali-
nífera e comercial em Aveiro.

Em 1393, houve uma contenda entre a confraria dos pesca-
dores da vila e o concelho, sobre certos direitos daqueles, o 
que levou à intervenção do monarca salvaguardando os pri-
vilégios dos pescadores e arrais de Aveiro do pagamento de 
certos impostos, como o haviam feito os seus antecessores, 
em virtude do serviço que aqueles tinham feito nas 
armadas. 

No ano seguinte, 1394, renovou, a pedido dos autarcas de 
então, a determinação dos monarcas antecessores, para 
que os pescadores da vila não lançassem covos nem redes 
nos canais de Aveiro, Ovar e Vagos, pois dificultavam a na-
vegação dos navios de marear. Esta parece ser uma infor-
mação clara sobre a nossa “Ria de Aveiro”. Aveiro seria, já 
por esta época, um dos mais procurados portos comerciais 
da costa portuguesa. A construção naval e a atividade por-
tuária eram então consideráveis, uma vez que aqui afluíam 
navios de diversas origens, os quais procuravam o sal, o pei-
xe, a cerâmica e outros produtos da região.

Esta galopante atividade continua, e surgiu então a ideia de 
amuralhar a vila, de forma a torná-la mais defensável. 
Foram iniciadas as obras de construção da muralha, então 
designada por muro e torres. Esta construção não ficou 
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isenta de polémica, uma vez que, em 1413, ano em que a 
obra já estava em curso, D. João I escreveu à câmara de 
Coimbra aceitando o protesto apresentado pelos procura-
dores daquela cidade nas Cortes de Lisboa, contra a obriga-
ção que havia sido imposta aos moradores daquela cidade 
e seu termo, para que servissem e pagassem nas obras das 
cercas, muros e torres mandadas fazer pelo monarca em 
Aveiro e Penela.

Por volta de 1414, Portugal sofreu uma crise cerealífera, 
não se bastando “a si próprio em pão e se via forçado a 
importar trigo, sobretudo para abastecimento dos grandes 
centros urbanos. (…) que vinha da Flandres, Bretanha e 
Inglaterra”. Esta situação viria a repetir-se ao longo da pri-
meira metade do século XV, e mesmo mais tardiamente 
(1455), pelo menos desde o reinado de D. Duarte, expor-
tando sal e outras mercadorias para Marrocos e dali trazen-
do trigo ou outro “pão”.

 
7. Doação de D. João I ao Infante D. Pedro

“O triunfo da burguesia em 1440 abre um período de inten-
sa exploração marítima que fecha em 1448 com o fim da 
Regência e vitória da nobreza”. Terá sido nesse período de 
regência, que D. Pedro “dispensou a Aveiro grandes favo-
res, entre os quais avultam a construção das muralhas e 
outras edificações”, e “havia empreendido torna-la uma 
das principais villas de Portugal”. De facto, nessa época D. 
Pedro dinamizou a economia, isentando de impostos alfan-
degários os produtos oriundos da Madeira e dos Açores, 
tendo mandado povoar este último arquipélago. D. Pedro 
concedeu ao seu irmão, Infante D. Henrique, o monopólio 
da navegação, guerra e comércio das terras além do Cabo 
Bojador, fundou, em Coimbra, um novo Estudo Geral (uni-
versidade) e promulgou Ordenações do Reino, entre outros 
notáveis serviços.

Foi também nesta época que se instalaram em Aveiro diver-
sos fidalgos. As preocupações do monarca com a fixação de 
população em Aveiro e com as obras da muralha parecem 
ser factos indiscutíveis. Por isso, em 1439, determinou que 
aqueles que deixassem o ofício da pescaria servissem na 
obra do muro, para além de ter isentado os lavradores que 
lavrassem as suas herdades de servirem nas obras da vila.

Figura 3. “Aveiro nos princípios do século XVIII”.  
Painel de Azulejos do início do século XX, existente  

na fachada principal da antiga estação ferroviária de Aveiro

 
“Rui de Pina refere que D. Pedro se desloca ao Norte do 
país, em 1442, levando consigo D. Afonso (V), criança de 10 
para 11 anos de idade, a fim de que começasse a conhecer 
o reino e algumas das suas cidades e vilas mais industrio-
sas, como Guimarães, Porto e Aveiro.” A vila não só come-
çava a tomar um outro aspeto arquitetónico, com a mura-
lha em seu redor, como também fervilhava em negócios de 
diversa espécie, atraindo, naturalmente, um elevado nú-
mero de comerciantes, mercadores, armadores e pescado-
res. A presença de comunidades estrangeiras de diferentes 
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proveniências era notória. A maior delas, seria a judaica 
aqui moradora, conforme o atestam diversos documentos, 
uns sobre dívidas a elementos daquela comunidade, outros 
concedendo licenças para efetuarem transações de compra 
e venda com cristãos do reino. Também biscainhos e gale-
gos que aportassem a Aveiro com seus navios e mercado-
rias tiveram carta de segurança para que os portugueses 
não lhes fizessem represálias e roubos, nem tomassem as 
mercadorias que transportassem. Depois ingleses, france-
ses, holandeses e outros.

É passada carta de segurança a Biscainhos e Galegos que 
vivessem em Aveiro em 1445, para que os portugueses não 
lhes façam represálias, roubos e tomadas do que 
transportavam. Esta medida vinha no seguimento da 
pirataria portuguesa contra castelhanos, bretões, galegos, 
etc., que então aconteciam com frequência.

D. Pedro veio a falecer na batalha de Alfarrobeira, em 1449, 
ocorrida na sequência da crise política que o opôs a D. 
Afonso V, não chegando a ver concluído o paço que manda-
ra edificar na sua vila de Aveiro. Na sequência dessa bata-
lha, D. Afonso V destituiu de funções e expropriou os bens 
daqueles que haviam estado ao lado do Infante D. Pedro, 
iniciando, de imediato, uma “distribuição” dos bens daque-
le Infante.

“Aveiro como vila portuária marítima comungou, de forma 
relevante, do esforço de sustentação da expansão portu-
guesa. Como sucedeu noutros lugares, também Aveiro evo-
luiu, sobretudo na época dos Descobrimentos, para centro 
alfandegário nacional de relevância. De algum modo, pode-
remos defender que a modernidade de Aveiro e a sua ins-
tauração como centro urbano de alcance regional domi-
nante na antiga bacia hidrográfica do Vouga se acentuaram 
sobremodo em Quatrocentos e, muito significativamente, 
no tempo em que a governou o Infante D. Pedro, duque de 

Coimbra e regente do Reino na menoridade do rei D. Afonso 
V, vindo a confirmar-se plenamente essa vocação nos alvo-
res de Quinhentos. A integração de Aveiro nas rotas do co-
mércio internacional marítimo europeu desse tempo, bem 
como a interação gerada entre este dinâmico polo produti-
vo, quer no domínio da produção de olarias, quer no do 
mercado das madeiras e da construção e reparação navais, 
com as esferas de produção açucareira madeirense e as de-
mais unidades portuguesas de exploração e colonização 
insulares atlânticas, são, todos eles, fatores impulsionado-
res do crescimento que marcará a cidade da Ria desde en-
tão e até à atualidade.

 
8. Aveiro na Posse da Coroa com D. João II 
Doação à sua Irmã Princesa D. Joana 

A vila de Aveiro, que se fora desenvolvendo substancial-
mente ao longo do século XV, seria então a maior vila do 
litoral português da região entre Douro e Mondego. Foi 
nesse contexto e ainda antes do Conde de Faro ter sido jus-
tiçado em Évora, que a Princesa D. Joana se instalou em 
Aveiro, pelo menos, em 1470, com grande contestação po-
pular em virtude desta ser a única esperança na sucessão 
ao trono, entrando para o convento em 1472. A 19 de 
Agosto de 1485, D. João II (1481-1495) fez mercê da vila de 
Aveiro, bem como de inúmeras vilas e lugares nos atuais 
concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha e Aveiro, a sua 
irmã, a princesa D. Joana. E assim permanece Aveiro na 
senda do crescimento.

 
9. D. Manuel I e o Foral (1495-1521)

Com D. Manuel I Aveiro era já uma vila em intensa atividade 
comercial, existindo dezenas de cargos públicos associados 
à alfândega, ao tabelionato, ao almoxarifado, e cargos es-
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pecíficos para determinados produtos, como: Seldor dos 
panos e mercadorias; Requeredor da Imposição do Sal; 
Escrivão das Sisas dos vinhos; Porteiro das Sisas e do Ferro, 
Vinhos e panos; Rendeiro das Sisas dos Panos; Recebedor 
da Sisa do pescado e da sardinha, fresco e seco; Recebedor 
do ramo da sisa do trigo; Porteiro do almoxarifado e da al-
fândega, das sisas gerais, dos vinhos e dos panos, entre 
outros.

O desenvolvimento económico de Aveiro em meados de 
Quatrocentos pode medir-se, também e entre outros indi-
cadores, pela significativa comunidade judaica mercantil 
que se instalou na urbe. Tecelões, sapateiros, pergaminhei-
ros, alfaiates e gibiteiros, mercadores em geral e, ainda, 
rendeiros, solicitadores e físicos, atestam as áreas que 
mais oportunidades de trabalho Aveiro oferecia a esta co-
munidade: a produção e comércio de têxteis, de calçado e, 
até, de pergaminho, a participação nos circuitos financei-
ros e fiscais (rendas) e a especialização no campo dos ser-
viços médicos, não fosse a vila, em finais desse século, tan-
to um espaço aberto ou propício a epidemias, como 
sobremodo lugar de acolhimento de elementos da família 
real e de alguns outros elementos da nobreza cortesã. É 
neste contexto que D. Manuel I lhe concede foral em 4 de 
Agosto de 1515. Produzia-se, à época, nos agros da Ria, 
bastante linho e leguminosas destacando-se as sementei-
ras de cebolas, alhos e de melões. A pecuária ocupava tam-
bém um relevante lugar na economia do concelho, mor-
mente a criação de gado equino lançado, por vezes, nos 
ilhéus da Ria.

Abundavam ervagens e montados que exploravam os mo-
radores dispersos pelos vilares circunvizinhos, assim se fa-
vorecendo boas pastagens para alimento de gado bovino e 
ovino. Incentivava-se, também, e debaixo do controlo dos 
oficiais concelhios e do almoxarife real na vila, o arrotea-
mento de matos maninhos, de pragais de lama e de morra-

çais. A exploração e comércio de madeiras estavam igual-
mente sujeita às portagens. O comércio com as Ilhas, 
sobretudo a da Madeira, é particularmente favorecido, 
isentando-se os residentes nos arquipélagos atlânticos do 
pagamento da dízima pela “entrada” dos seus produtos no 
porto de Aveiro, bastando, para tanto, apresentar-se certi-
dão do capitão, ou de outros oficiais. Tinham os pescado-
res de Aveiro o direito de conduto, isto é, de retirarem para 
si e as suas companhas, livres de imposto, os pescados an-
tes da dizimação no monte. Sobre o contrato de pesca do 
bacalhau incidia a dízima nova. A exportação de mercado-
rias pela foz aveirense, que recaíssem na alçada alfandegá-
ria, implicava a cobrança da sacada, ou seja, de uma segun-
da dízima, exceto para venda de bacalhau e de pescado, a 
qual se declarava livre de direitos de alfândega, assim se 
incentivando este setor produtivo. Para as demais merca-
dorias exportadas, contudo, e com reserva para o sal e o 
pescado, alvo de cláusulas próprias, abolia-se a obrigação 
do pagamento da “portagem do mar”. Pela pauta da açou-
gagem, sabemos que incidia um imposto por carga de pão, 
trigo, centeio, cevada, aveia, milho ou painço, farinha, fru-
ta verde ou seca, vinho, vinagre, mas também por carga de 
castanha e nozes, verdes ou secas.

 
10. Ao Tempo de D. João III (1521-1527)

Em 1527, Aveiro atingia cerca de 900 fogos conforme se 
pode observar na Tabela 1, para além da população clerical 
que habitava nos conventos de Jesus e de Nossa Senhora 
da Misericórdia. Por esta época, eram já muitas as naus e 
caravelas que pescavam bacalhau na Terra Nova, enquanto 
outras negociavam para outros destinos, como para 
Inglaterra, Flandres, Galiza, etc. Muitas destas embarca-
ções eram propriedade de Senhoras aveirenses, o que de-
monstra bem do papel das mulheres neste período e da 
dinâmica mercantil existente na vila.
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Tabela 1 – Distribuição do número de vizinhos (D. João III (1521-1557))

Localidades  
(do concelho de Aveiro)

Vizinhos Localidades (do concelho de 
Aveiro)

Vizinhos

vila de Aveiro 894 Trofa 10

aldeia de Águeda e Casainho 80 aldeia de Ouca e São Romão 38

aldeia de Doninhas 5 aldeia da Carregosa 4

aldeia de Pedras Talhadas 8 aldeia de Oiã 15

aldeia da Vide 3 aldeia de Perrães 11

aldeia da Varziela 4 aldeia de Balsaima 14

aldeia de Albergaria  
e Assilhó

44 aldeia de Furadouro 9

aldeia de Fontão 4 aldeia de Boialvo 8

Mouquim 6 aldeia da Figueira 17

Rendo 5 póvoa do Gago 1

Valmaior 5 Canelas 6

aldeia de São João de Loure 43 aldeia dos Corregos 5

aldeia de Loure 38 aldeia do Pardieiro 2

aldeia de Vila Verde 3 aldeia das Matas 4

aldeia de Lamas 14 aldeia de Arinhos 10

aldeia de Pedaçães 17 aldeia de Vilar 9

aldeia de Pedaçães 17 aldeia da Taipa 12

Total 1.460
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Figura 4. Pormenor do mapa de Álvaro Secco (1560)

 
A documentação prova bem da atividade económica avei-
rense na primeira metade do século XVI, aquele que seria 
um século dourado para Aveiro, em contraponto com o de-
clínio que se lhe seguiria.

A Região de Aveiro “não tem linhas, aqui e além, uma casa, 
uma vela, a cúpula d’uma egreja, os montes distantes, no 
extremo horisonte; uma grande largueza em que o céo e as 
aguas quasi se confundem; e todavia prende-nos, captiva-
-nos d’um modo invencível. Porquê? Pela suavidade e pela 
constante transformação. N’esta atmosphera impregnada 
de humidade, tudo se modera, a luz viva e as cores intensas; 
e ao mesmo tempo e pelo mesmo motivo as cambiantes 
não tem fim em tão rico prisma. D’ahi o nosso deleite. Nada 
nos fere, nem cores, nem linhas, tudo se attenua, e nada 
nos cansa porque toda a impressão é breve; os sentidos não 
cessam de ser acariciados. Talvez ahi esteja umas das mais 
poderosas razões porque a gente d’Aveiro tem tamanha di-
fficuldade em deixar a sua terra. É que esta ventura, este 
perenne ambiente de suavidade, é raro e talvez unico em 
Portugal.” (LIMA, Jaime de Magalhães) 
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A EVOLUÇÃO GEOMORFOLÓGICA, A RIA 
DE AVEIRO, AS PESSOAS E A HISTÓRIA

Paulo Morgado

Resumo: A ria de Aveiro encerra em si uma história 
que remonta a tempos muito anteriores à sua própria 
formação. O conhecimento atual permite saber que este 
tipo de configuração geomorfológica de laguna com ilha-
barreira não terá sido o único a existir neste local, mas que 
ao longo dos tempos terão existido outros, e que a posição 
da barreira em alguns casos estaria localizada mais para 
poente. A alteração do nível do mar, principalmente desde a 
última grande glaciação, há cerca de 18000 anos, também 
provocou fortes alterações na posição e configuração do 
litoral. O nível do mar por essa data estaria cerca de 120 a 
140 metros abaixo do atual e a linha de costa, na Região de 
Aveiro, estaria deslocada para poente cerca de 50km. Todas 
estas alterações condicionaram a estratégia de ocupação 
humana destes espaços. Atualmente o conhecimento 
produzido por disciplinas como a geologia, a história ou 
a arqueologia, têm trazido novos conhecimentos sobre 
a evolução deste território, permitindo saber mais sobre 
os vários povos que aqui se instalaram, os seus hábitos, 
atividades e relação com o meio natural.

Palavras-chave: litoral, laguna, Aveiro, geologia, arqueologia.

 
A ocupação humana do espaço físico, onde hoje se im-
planta a laguna e Região de Aveiro, não poderá ser disso-
ciada da alteração geomorfológica que os mecanismos 
geológicos provocaram ao longo dos tempos, bem como 
da ação humana sobre este território. O confronto contí-
nuo entre o mar e a terra, com avanços, recuos, deposição 
e acreção de sedimentos ou a sua remoção, nos milénios 
mais recentes, não terá criado as condições ideais para a 

ocupação humana deste território. No entanto, essa ocu-
pação foi-se realizando, provavelmente fruto de algumas 
circunstâncias naturais, como as excelentes vias de comu-
nicação que os rios e oceano constituíam, as boas condi-
ções para a exploração do sal, para a pesca ou mesmo 
para a agricultura nos terrenos enriquecidos pelos aluvi-
ões fluviais ou a existência das extensas e ricas reservas de 
argila utilizadas como matéria-prima para a produção de 
cerâmica.

Para a ocupação humana mais recuada no tempo, devere-
mos ter em conta as modificações provocadas pela altera-
ção do nível médio da água do mar. Sabe-se que no auge 
da última grande glaciação, denominada na Europa como 
glaciação de Würm, há cerca de 18 000 anos, o nível do 
mar terá descido entre 120-140m relativamente ao nível 
atual, o que se traduziu num recuo da linha de costa de 
cerca de 50km no litoral aveirense (Dias, 1987: 322), o que 
significa afirmar que o rio Vouga percorria esta distância 
acrescida até desaguar no mar. As áreas das bacias hidro-
gráficas eram, assim, bastante maiores que as atuais, e a 
competência dos rios bastante mais elevada. Também do 
ponto de vista climático e de tipo de cobertura vegetal as 
características eram muito diferentes. A identificação de 
diversos troncos fósseis, ainda na sua posição natural de 
crescimento, encontrados em plena praia no troço entre 
Cortegaça e Esmoriz vieram confirmar estas modificações 
geomorfológicas e climáticas (Araújo, 2006: 84). Algumas 
destas madeiras foram identificadas como sendo de Pinus 
Sylvestris, espécie adaptada a clima mais frio do que o atu-
al para esta região, que datações por Carbono 14 deram 
idades entre os 20 000 e 29000 anos (Granja e Carvalho, 
1995). Terão feito parte de uma floresta de pinheiros que 
se estenderia pela plataforma continental, então emersa, 
que com a subida do mar foram ficando protegidos por 
uma espessa camada de sedimentos que a posterior e atu-
al erosão os vão pondo periodicamente a descoberto.
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Figura 1. Imagem de troncos de Pinus Sylvestris a aflorar em períodos de marés baixas  
em plena praia entre Esmoriz e Cortegaça (Araújo, 2006: 85)

Com a subida da temperatura, a água retida nos gelos gla-
ciares foi derretendo, provocando a consequente subida do 
nível do mar. Devido a este facto, conhecido como trans-
gressão flandriana, quase todos os litorais do globo corres-
pondem a costas de submersão, tendo estabilizado quando 
se deu o seu máximo (entre 6000 e 3000 anos BP). Todas 
estas alterações provocam uma forte modificação dos es-
paços, nomeadamente junto ao litoral de cotas relativa-
mente baixas, como é o caso do litoral aveirense, condicio-
nando assim a possibilidade de o homem ocupar, ou não, 
esses mesmos espaços.

Em épocas de arrefecimento global, a consequente descida 
do nível do mar traduz-se numa maior capacidade dos rios 
transportarem material até à linha de costa, uma vez que o 
declive do seu leito, na parte terminal, é aumentado. Por 
sua vez, o mar abandona os cordões litorais construídos 
quando o nível do mar era mais alto e eles podem ser (re)
trabalhados sob a forma de dunas.

Por outro lado, em épocas de aquecimento, a subida do ní-
vel do mar traduz-se, preferencialmente, num avanço deste 
para o continente e numa erosão de antigos cordões litorais 
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e dunares. Nos vales, a subida do nível do mar vai elevar 
o nível de base, com o curso de água a preencher o seu 
vale com sedimentos, sobretudo no setor a jusante, ge-
ralmente correspondente a um estuário (Araújo, 2002: 
78).

Atendendo a esta dinâmica climática, um arqueossítio 
hipoteticamente encontrado atualmente nas margens 
da laguna e datado de há cerca de 10 000 anos, na épo-
ca da sua ocupação o litoral não se localizaria na sua po-
sição atual, mas sim muito mais longe (cc 20km para 
ocidente) e toda a interpretação terá de ser feita à luz 
deste facto. Por outro lado, podem existir locais que fo-
ram ocupados durante o período mais frio, provocado 
pela última glaciação, e que atualmente se encontram 
em espaços imersos, tanto na laguna como em pleno 
mar aberto.

Durante o período de denominação romana, a paisagem 
costeira desta região apresentava-se ainda muito dife-
rente da atual, caracterizada por lagunas costeiras, am-
plos estuários e zonas húmidas. Estes paleoambientes 
são constituídos por depósitos de sedimentos limo-argi-
losos, orgânicos, alguns com conchas de organismos de 
água salobra, correspondendo a ambientes lagunares 
internos que estariam protegidos do mar aberto por 
uma barreira, semelhante à que existe atualmente. Os 
indicadores paleoambientais conhecidos indicam a exis-
tência de um ambiente lagunar muito mais vasto que o 
atual, localizando-se a barreira mais para ocidente da 
atual ilha-barreira da laguna de Aveiro. Esta terá migra-
do sucessivamente para leste, durante períodos de 
transgressão marinha, até atingir uma posição próxima 
da atual. Posteriormente foi-se degradando, ou foi mes-
mo destruída, por processos de galgamento do mar com 
a consequente migração da praia para o interior do 
continente.

Figura 2. Presumível linha de costa na plataforma continental  
portuguesa. A – 18 000 anos (último Máximo Glaciário),  

B – 14 000 anos, no final da glaciação, C – 11 000 anos (início  
do Dryas recente), quase no final de deglaciário, D - 10 000 anos,  

no início do Holocénico, E – 3000 anos, quando o nível  
do mar atingiu aproximadamente a cota atual, F – atualidade. 

(Extraído de J. M. Alveirinho Dias, 1997, segundo Maria A. Araújo, 2002)

 
 
No ano de 1989 foram descobertos na praia da carreira de 
tiro de Silvalde, a sul de Espinho, numa área exposta pelas 
marés-vivas, vestígios de uma armadilha de pesca da época 
romana. Pelas características identificadas, tratar-se-á de 
uma armadilha fixa de pesca, funcionando em meio lagu-
nar, admitindo-se a hipótese de aproveitar o efeito resul-
tante do fluxo das marés.



40

Em Portugal, não existem paralelos para este tipo de estruturas 
desta época. No contexto europeu, o mais notório paralelo é o 
da armadilha de pesca de Colwick, encontrada no rio Trem, no 
Nothinghamshire (Grã-Bretanha), com datação de uso nos sé-
culos VIII/IX d.C. (Alves, et all, 1988/89). Embora de época pos-
terior, a sua reconstituição permite reconhecer algumas seme-
lhanças estruturais e de contexto com os achados de Silvade. 
Pensa-se que este tipo de armadilhas tenha mantido os antigos 
métodos de construção e implantação no terreno.

Os vestígios encontrados compunham-se de diversa estacaria 
(uma das peças foi identificada como sendo de Quercus robur L 
- Carvalho comum) cravada numa camada de sedimento silto-
-argiloso, encontrando-se entrelaçada por vimes. Esta camada 
estava coberta de uma outra, pouco espessa, de turfa de onde 
afloravam raízes de árvores. Datações por radiocarbono identi-
ficaram que a estrutura data dos séculos I/II cal DC (1940±45 
anos BP). O estrato silto-argiloso de assentamento foi datado 
dos séculos V/IV AC (2420±90 anos BP). O nível turfoso de co-
bertura apresentou datação dos séculos IX/X DC (1150±45 anos 
BP) e uma raiz presente neste nível apresentou uma datação 
dos séculos X/XI DC (1050±40 anos BP). A sequência destas da-
tações mostra um quadro evolutivo marcado pelo assoreamen-
to progressivo de uma zona de ambiente protegido, do tipo la-
gunar, onde foi implantada esta armadilha de pesca, onde 
posteriormente foram surgindo espécies herbáceas e mesmo 
arbóreas. Já em plena idade média, esta zona teria sido coberta 
por um cordão dunar litoral. A datação da parte superficial do 
nível argiloso, dentro do primeiro milénio a.C., conjugado com a 
verificação no terreno de que teria mais de dois metros de es-
pessura, mostra que o início da sua formação seria muito ante-
rior a esta data. A datação da estrutura de estacaria nos séculos 
I/II d.C. indica, por seu lado, que o ambiente lagunar ainda se 
mantinha nessa época e que por processos de assoreamento e 
pantanização terá tido o seu termo pelos séculos IX/X., data a 
partir da qual se instalaram as areias, possivelmente o início da 
formação da atual ilha-barreira.

Figura 3. Troço do litoral da Região de Aveiro, com o traçado  
provável da linha de costa na época medieval e a provável  

localização de uma ilha barreira em períodos históricos anteriores  
(Adaptado de Bastos, M. R. e Dias, J. M. A. 2002)

A identificação de níveis lodosos sob o atual cordão litoral 
entre a Torreira e o Furadouro, datados de 1997 a 1992 
anos BP (Bernardes e Rocha, 2007), confirmam também a 
existência de uma laguna com a sua ilha-barreira mais des-
locada para ocidente em relação à posição da atual.
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Figura 4. Reconstituição da armadilha de pesca de Colwick (Nothinghamshire, Grã-Bretanha),  
segundo Losco-Bradley e C. R. Salisbury, 1988 (Alves, et all, 1988/89)

Recentemente foram identificadas algumas âncoras de  
pedra no interior da laguna, junto à margem que confina 
com Ovar1. Embora ainda não exista uma interpretação 
para este achado, existem paralelos, para este tipo de ânco-
ra, para a época romana, mas em contexto marinho e não 
de laguna. Poderemos estar então na presença de uma evi-
dência da posição do traçado do antigo litoral, quando o 
mar ocupava a grande reentrância entre Espinho e o Cabo 
Mondego que, sem a proteção de uma ilha-barreira, avan-
çava mais para o interior.

Efetivamente, pela altura da fundação da nossa nacionali-
dade, o mar banhava terrenos mais interiores, não existin-
do todos os extensos areais de acumulação eólica, fluvial e 
marinha que posteriormente se vieram a depositar.

Uma aproximação da localização do litoral de há cerca de 
mil anos na Região de Aveiro pode ser definida observando, 
numa carta geológica da região, o contacto entre os depó-
sitos sedimentares holocénicos, mais recentes, e os depósi-
tos sedimentares Plistocénicos e Cretácicos, mais antigos. 
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Verifica-se assim que o mar banhava terras como Ovar, 
Estarreja, Aveiro, Ílhavo, Vagos e Mira. Nesta época, o rio 
Vouga teria a sua foz aproximadamente entre Cacia e 
Angeja.

Figura 5. Traçado provável da linha de costa, pelo início  
da nacionalidade, passando pelo contacto entre as formações  

sedimentares mais recentes a ocidente e as mais antigas  
a oriente, sobre extrato da Carta Geológica de Portugal,  
Escala 1/500 000, Serviços Geológicos de Portugal, 1992

Este modelo de evolução geomorfológica e consequente 
alteração da posição da linha de costa pode ser aferido pe-
las informações obtidas na documentação histórica antiga. 
De entre um número significativo de documentos existen-
tes, apresentam-se alguns pela sua relevância para esta 
matéria de estudo. A localização da foz do rio Vouga vem 
efetivamente referida documentalmente como desaguan-
do diretamente no mar numa posição próxima da atual 
abertura entre Cacia e Fermelã. É o caso do documento, 
datado de 1103, de doação feita pelo presbítero Soeiro à 
mitra de Coimbra, da herdade que possuía em Esgueira, 
localizando-o junto à vila de Esgueira, onde o Vouga tem a 
sua foz junto às margens do mar: “in uilla quam appellantur 
isgeira que habet iacencia secus foce uauca prope littora 
maris” (Milenário de Aveiro, vol. I, doc. 9). Outros dois do-
cumentos, datados respetivamente de 1182 e 1183, colo-
cam a foz do Vouga entre Canelas e Fermelã: “…inter 
Cannellas et Fermellanam, subtus monte Mansione Frígida 
nuncupato, in liture maris oceani, Vauga flumine discorren-
te ipsaequae introitum ejus in mari ab Orientali…” e “…se-
cus litus maris oceani et ostium quo Vauga flumen intrat in 
mare…”3. No séc. IX diversos documentos fazem referência 
à lagoa de Ovil, de que a atual Barrinha de Esmoriz deve ser 
uma remanescência (Herculano, 1867: doc. 8 e 12). No séc. 
X existe a referência de um porto de mar em Ovar, o que 
pode indiciar que ainda não se começara a formar o cordão 
arenoso que irá dar origem à barreira que virá a definir a 
laguna (idem, doc. 25). Em 1088, o alvazil D. Sesnando, ao 
doar a ermida de S. Cristóvão, próximo do atual lugar da 
Vista Alegre em Ílhavo, fixa a Igreja nas margens do mar, “…
de una hermida … quod est in ripa maris inter villa Socia et 
villa Iliavo…” (Livro Preto, doc. 307). 

O rio Boco teria por aqui a sua foz, local que atualmente 
dista cerca de 10km do mar. Em 1095, surge referência do-
cumental, também do Livro Preto da Sé de Coimbra (Livro 
Preto doc. 302), ao lugar das Ribas Altas (Ílhavo), que tinha 
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a praia “in ripa maris” ou seja no litoral, o que nos permite 
fazer passar por aqui o desenho da linha de costa, em fi-
nais do séc. XI e inícios do séc. XII. Em 1296, no foral que D. 
Dinis concede a Ílhavo, refere-se a pesca de toninhas (cetá-
ceo semelhante aos golfinhos) na Malhada, e os navios e 
batéis que por ali se encontravam. O padre João Vieira 
Rezende diz ter encontrado na margem junto à Vista-
Alegre um monte de pedras que teriam servido como las-
tro aos navios que por aqui terão acostado, inferindo que 
aqui existiria um porto de mar (Morgado, 2001; Rezende, 
1944).

A construção da atual ilha-barreira e a consequente ligação 
das águas interiores da laguna com o mar viu a sua posição 
ser modificada, ao longo do tempo, seguindo conforme as 
leis da geodinâmica. Também aqui, a posição das sucessi-
vas barras pode ser determinada indiretamente através da 
leitura da documentação antiga. Da leitura do documento 
de doação da Ilha da Testada, feita por D. João I em 1407, 
percebe-se que a barra estaria a norte do local onde hoje 
se encontra. (Torre do Tombo, Chancelaria de D. João I, li-
vro 3, fls. 99-99v; Archivo Histórico Português, II, pg. 61; 
Arquivo, I, pg. 220). O foral de Aveiro de dado por El-Rei D. 
Manuel em 1515, refere que a foz está contra a Ilha do 
Monte Farinha, a sul da capela da Senhora das Areias (S. 
Jacinto). (Torre do Tombo, Livro de Leitura Nova de Forais 
da Estremadura, fls. 207v e ss.; Colectânea, I,. 287-306).

No entanto, em 1584 já se encontra referenciada a sul da 
Costa Nova. Em 1643 estava na Vagueira, onde foi constru-
ído um forte na margem esquerda do canal. Em 1756, en-
contrando-se muito perto de Mira, cria El-rei D. José a su-
perintendência da barra, que teria por objetivo fazer os 
estudos para a abertura de uma nova barra (Morgado, 
2002), por se tornar impraticável a navegação para a cida-
de de Aveiro, e pela dificuldade das águas escoarem para o 
mar, ficando a parte baixa da cidade inundada por largos 

períodos de tempo. Após alguns projetos falhados, uma 
nova barra é aberta no dia 3 de Abril de 1808, no local 
onde ainda hoje se encontra, quebrando-se assim a dinâ-
mica natural. Desde aí, a sua estabilização tem-se mantido 
artificialmente, resultado de constantes intervenções de 
engenharia na embocadura e ao longo da linha de costa, 
que permitem a manutenção da ligação da laguna ao mar.

Em síntese, e perante os dados obtidos tanto pela observa-
ção no terreno como pela análise dos documentos históri-
cos, “a linha de costa, ou melhor, a alteração da mesma 
até momentos muito recentes em termos históricos, condi-
cionou a evolução da ocupação humana deste espaço. 
Talvez este factor justifique o número reduzido de esta-
ções/sítios arqueológicos identificados até ao momento. 
Excepção seja feita à arqueologia subaquática” (Filipe, 
2004).

Mecanismos geológicos e engenho humano moldaram o 
atual território, dotando-o de características ímpares e sin-
gulares. A leitura da ocupação humana deste espaço reve-
la uma série de desafios, muitos deles ocultos por camadas 
sedimentares mais ou menos espessas, aos quais a geolo-
gia, a história e a arqueologia aos poucos têm dado o seu 
contributo. Como o Professor Amorim Girão afirmava a 
propósito da “idade” da Ria de Aveiro “a arqueologia pode 
prestar à geologia um valioso concurso, contribuindo para 
determinar a idade rigorosa de algumas formações litorais 
(...) não sendo unicamente os geólogos (...) mas sim os ge-
ólogos e os arqueólogos que teem de passar a certidão da 
sua idade” (Girão, 1922). Atualizamos esta afirmação, di-
zendo que o contributo de outros técnicos, como historia-
dores, engenheiros ou geofísicos, e a sua (por vezes difícil) 
harmonização de linguagem, é imprescindível para o au-
mento do conhecimento da história da formação, evolução 
e estabilização da “Ria de Aveiro” e sua relação com a es-
tratégia de ocupação humana.
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Notas

1 Dados ainda inéditos, descobertos no âmbito dos traba-
lhos de campo para a elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental do projeto “Transposição de sedimentos na 
Barrinha de Mira e Canais de Aveiro”, do programa Polis 
Litoral – Ria de Aveiro, coordenados pela Dr.ª Cândida 
Simplício durante o ano de 2014, a quem se agradece a 
disponibilidade da informação.

2 Milenário de Aveiro, vol. I, doc. 9.

3 Pe. Miguel de Oliveira – Ovar na Idade Média. p. 60.
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3. A Água e a Dinâmica na Ria de Aveiro
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DINÂMICA DO BACTERIOPLÂNCTON  
DA RIA DE AVEIRO

Ângela Cunha

Resumo: A designação bacterioplâncton aplica-se aos 
microrganismos procariontes que se encontram na coluna 
de água, livres ou aderentes a pequenos detritos em 
suspensão. Na Ria de Aveiro, tal como na generalidade 
dos ecossistemas estuarinos, as bactérias desempenham 
papéis ecológicos essenciais, estando envolvidas em 
processos de produção, reciclagem e condução da matéria 
orgânica nas cadeias tróficas aquáticas. A sua distribuição e 
atividade são fortemente reguladas por fatores ambientais, 
designadamente salinidade, temperatura e disponibilidade 
de nutrientes. Assim, a dinâmica do bacterioplâncton da Ria 
de Aveiro relaciona-se de forma estreita com a circulação 
de água no sistema estuarino, estabelecendo padrões 
característicos de variação no espaço e no tempo.

Palavras-chave: microbiologia, bactérias, efeitos de maré, 
variação espacial, variação sazonal.

 
1. Introdução

A ecologia microbiana é uma linha de investigação em cur-
so no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, 
iniciada na década de 1980’ com o objetivo de caracterizar 
a distribuição e o papel ecológico das bactérias aquáticas 
da Ria de Aveiro. Desde então, diversos estudos têm sido 
dirigidos à compreensão dos padrões de distribuição de mi-
crorganismos nas águas e sedimentos da Ria, à caracteriza-
ção do seu papel enquanto produtores de biomassa, degra-
dadores e mineralizadores de matéria orgânica, à avaliação 
da contribuição relativa de fatores bióticos e abióticos na 
regulação da abundância e atividade das bactérias estuari-

nas, ao estudo do impacto das alterações globais no bacte-
rioplâncton estuarino e à avaliação da qualidade microbio-
lógica das águas na perspetiva das diversas atividades 
humanas associadas à Ria. O impacto dos resultados obti-
dos não se restringe à escala regional e o volume de conhe-
cimento produzido, tendo o bacterioplâncton da Ria de 
Aveiro como modelo biológico, coloca este sistema estuari-
no como uma referência internacional em estudos de eco-
logia microbiana. 

 
2. Abundância e diversidade do bacterioplâncton  
da Ria de Aveiro

O bacterioplâncton é a comunidade constituída pelas bac-
térias (microrganismos procariotas) em suspensão na colu-
na de água e por ela transportados de forma essencialmen-
te passiva. Os ecossistemas estuarinos são ambientes 
aquáticos de elevada produtividade (Cole et al., 1988) re-
gistando normalmente uma abundância bacteriana da or-
dem dos milhões de células por mililitro de água (Cochlan 
et al., 1993). Na Ria de Aveiro, a concentração de bactérias 
presentes na coluna de água situa-se geralmente na gama 
106-107 cél mL-1 dependendo do local, fase de maré e época 
do ano (Almeida e Alcântara, 1992, Cunha et al., 2000). A 
colonização de partículas é uma estratégia que permite às 
bactérias contrariar o movimento da água associado ao flu-
xo dos rios ou aos efeitos da maré, ficando retidas no inte-
rior do estuário durante períodos mais longos (Crump et al., 
1999). Estima-se que nas águas da Ria, 1-49 % das bactérias 
são encontradas aderente a partículas em suspensão, em-
bora esta proporção varie amplamente e de forma irregular 
no tempo e no espaço (Almeida e Alcântara, 1992).

A maior parte das bactérias encontradas em ambientes na-
turais, como é o caso das águas da Ria, não é cultivável em 
laboratório, pelo que a caracterização da composição e  
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diversidade das comunidades por métodos de microbiolo-
gia clássica é extremamente difícil e limitada ao pequeno 
grupo de estirpes que podem ser cultivadas, isoladas e 
mantidas em laboratório. O acesso a abordagens indepen-
dentes do cultivo permitiu uma primeira caracterização da 
diversidade estrutural das bactérias representadas no bac-
terioplâncton da Ria de Aveiro. De uma forma geral, os pa-

drões de diversidade encontrados são comparáveis com os 
encontrados noutros ecossistemas costeiros e estuarinos 
sendo as comunidades de águas salobras dominadas por 
α-Proteobacteria, γ-Proteobacteria e β-Proteobacteria 
(Henriques et al., 2004). Nas zonas mais interiores, estão 
bem representados δ-proteobacteria, Verrucomicrobia, 
Bacteroidetes e Actinobacteria (Henriques et al., 2004). 

Figura 1. Perfil de variação do número total de bactérias ao longo do Canal de Ílhavo, em diferentes condições de maré  
(Cunha et al., 2000; Almeida et al., 2001)
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3. Padrões de variação da distribuição e atividade  
do bacterioplâncton na Ria de Aveiro

Os estuários são zonas de transição cuja dinâmica é influen-
ciada por uma complexidade de interações entre fatores 
que variam no tempo e no espaço. A mistura entre água e 
mar, associada aos ciclos de maré, e água doce, sujeita aos 
padrões de variação sazonal de caudal dos rios, cria gra-
dientes de salinidade e de disponibilidade de nutrientes 
aos quais as bactérias respondem com alterações nas suas 
taxas de atividade e padrões de distribuição na coluna de 
água, com consequentes alterações na estrutura e funcio-
namento das comunidades de bacterioplâncton.

3.1 Variação ao longo dos canais

Os perfis longitudinais de variação da abundância total de 
bactérias caracterizam-se por aumento da concentração de 
células nas zonas mais afastadas da embocadura e conse-
quentemente menos influenciadas pela maré (Cunha et al., 
2000; Almeida et al., 2001). Na Figura 1 está representado 
um exemplo de perfil típico de variação do número total de 
bactérias, determinado ao longo de um gradiente de salini-
dade, neste caso definido por 6 pontos de amostragem no 
Canal de Ílhavo, estudados em diferentes condições de 
maré.

Os valores máximos de abundância são encontrados na 
zona de Vagos, o ponto de amostragem mais interior do 
Canal, mas no Rio Boco a abundância é normalmente mais 
baixa, exceto em condições de preia-mar de maré viva. 
Nestas condições, a influência da maré atinge o rio trans-
portando comunidades bacterianas estuarinas, mais den-
sas do que as que tipicamente lá se encontram. Assim, 
pode concluir-se que a zona salobra da Ria é um reservató-
rio de células bacterianas que, em função da movimenta-
ção das massas de água, podem ser transportadas para 

montante ou para jusante, misturando-se com as comuni-
dades marinhas ou dulçaquícolas menos densas.

A concentração dos grupos de bactérias consideradas como 
indicadoras de poluição fecal é também mais elevada nas 
zonas mais interiores dos canais, uma vez que a sua sobre-
vivência, em água marinhas ou salobras, diminui com o au-
mento da salinidade (Evison, 1988, Pereira e Alcântara, 
1993). Os resultados dos primeiros anos de monitorização 
da qualidade microbiológica das águas da Ria de Aveiro ob-
tidos no âmbito do projeto POLAVEIRO apontaram, desde 
logo, para concentrações mais elevadas de coliformes fe-
cais e enterococos no interior da Ria, particularmente nas 
zonas intermédias do Canal de Ílhavo (Alcântara et al., 
1994).

Para além da abundância, também a estrutura e a composi-
ção das comunidades de bacterioplâncton apresentam va-
riações relacionadas com o gradiente físico-químico esta-
belecido ao longo dos principais canais da Ria. Um estudo 
realizado ao longo do Canal de Ílhavo revelou que a transi-
ção da zona salobra para o Rio Boco é acompanhada por 
uma alteração significativa na estrutura das comunidades, 
enquanto que na transição da zona marinha para a zona 
salobra, a modificação na estrutura das comunidades é 
muito menos marcada (Henriques et al., 2006). Pode, en-
tão, falar-se de uma comunidade estuarina, que se desen-
volve ao longo de todo o estuário, e de uma comunidade 
dulçaquícola, estruturalmente distinta.

3.2 Variação ao longo da coluna de água

A Ria de Aveiro apresenta uma profundidade média relati-
vamente reduzida e está sujeita a uma forte influência das 
correntes de maré (Dias et al., 1999). Assim, a coluna de 
água é normalmente considerada como bem misturada e 
verticalmente homogénea, sendo relativamente raras as 



52

condições de ocorrência de estratificação (Dias et al., 
1999). Na zona mais próxima da embocadura, onde a pro-
fundidade dos canais é mais elevada, a atividade bacteria-
na nos primeiros centímetros da coluna de água pode ser 
significativamente mais elevada do que junto ao fundo, 
presumivelmente por influência da luz solar nos substratos 
disponíveis para o crescimento (Almeida et al., 2001). 

A microcamada superficial (SML) da coluna de água, opera-
cionalmente definida como o primeiro milímetro da coluna 
de água na interface com a atmosfera (Norkrans, 1980), 
apresenta diferenças quanto às características das comuni-
dades bacterianas que aí se desenvolvem. As comunidades 
bacterianas que se desenvolvem na SML constituem o bac-
terioneuston. Na Ria de Aveiro, as comunidades de bacte-
rioneuston são mais ricas em bactérias heterotróficas 
cultiváveis do que as comunidades de bacterioplâncton de 
locais correspondentes (Azevedo et al., 2012). Estudos rea-
lizados em microcosmos revelaram ainda que a estrutura 
das comunidades de bacterioneuston é mais resiliente à 
exposição a radiação UV do que a das comunidades de bac-
terioplâncton e que as primeiras recuperam mais rapida-
mente do stresse, terminada a exposição (Santos et al., 
2011; Santos et al., 2012).

A SML constitui um compartimento de acumulação prefe-
rencial de compostos pouco solúveis em água, como é o 
caso de diversos poluentes, e entre estes, os hidrocarbone-
tos derivados de petróleo (Wurl e Obbard, 2004). Embora 
não sejam geralmente detetadas diferenças significativas 
quanto à abundância total de células entre as comunidades 
de bacterioneuston e de bacterioplâncton de um mesmo 
local, o bacterioneuston encontra-se enriquecido em 
γ-Proteobacteria (Coelho et al., 2011), grupo no qual se in-
cluem diversas espécies capazes de degradar polímeros e 
compostos recalcitrantes, designadamente hidrocarbone-
tos aromáticos. Os resultados obtidos revelam uma parti-

cular adaptação do bacterioneuston para a utilização de 
fontes de carbono orgânico complexas ou poliméricas 
(Santos et al., 2014) e que esta comunidade pode constituir 
um reservatório de estirpes com potencial para aplicações 
em biorremediação. 

3.3 Variação transversal

O perfil transversal dos principais canais da Ria de Aveiro 
inclui margens correspondentes a zonas entre-marés, fre-
quentemente constituídas por bancos de lodo ou zonas de 
sapal, e zonas sub-tidais imersas durante todo o ciclo de 
maré, ainda que com profundidade variável. O estudo da 
distribuição de bactérias na coluna de água ao longo de 
perfis transversais (transeptos), em diferentes fases de 
maré, não revelou diferenças significativas entre as mar-
gens e o ponto correspondente à profundidade máxima 
(Figura 2).

Ainda que a profundidade dos canais seja geralmente 
pequena e que as zonas entre-marés possam ser bastan-
te extensas, a ressuspensão de sedimentos dos fundos 
e as escorrências das margens parecem ter um papel 
secundário na regulação da distribuição e da atividade 
das bactérias na coluna de água (Almeida et al., 2002; 
Cunha et al., 2003). 

3.4 Variação durante o ciclo de maré

As bactérias em suspensão na coluna de água são transpor-
tadas dentro do estuário pela movimentação das massas 
de água que, no caso da Ria de Aveiro, é em grande parte 
determinada pelas correntes de maré (Dias et al., 1999). 
Estudos realizados em pontos fixos, amostrados em várias 
fases do ciclo de maré (Figura 3), revelaram que, tal como 
acontece noutros sistemas estuarinos com influência de 
maré, a abundância bacteriana diminui durante a enchen-
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te, em virtude da entrada de água do mar, atinge valores 
mínimos próximo da preia-mar e aumenta novamente du-
rante a vazante, com a movimentação para jusante de água 
salobra proveniente de seções mais interiores do estuário 
(Almeida et al., 2001; Cunha et al., 2003). No entanto, veri-
fica-se que durante o processo de transporte, as células 
bacterianas respondem às alterações de salinidade e de 
disponibilidade de nutrientes com alterações significativas 

Figura 2. Perfil de transversal de variação do número total de bactérias na coluna de água numa zona intermédia  
do Canal de Ílhavo, em duas condições de maré (Almeida et al., 2002, Cunha et al., 2003)

das suas taxas de atividade, tratando-se pois de um trans-
porte reativo e não de um simples processo de mistura 
conservativa de massas de água com diferentes concentra-
ções de bactérias. Há uma inibição das comunidades que 
são transportadas de montante para jusante durante a va-
zante e uma estimulação daquelas que são transportadas 
de jusante para montante durante a enchente (Almeida et 
al., 2001; Cunha et al., 2001). 
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O balanço das trocas estabelecidas entre a Ria e a zona 
costeira adjacente durante os ciclos de maré corresponde, 
de um modo geral, a uma exportação de biomassa de 
plâncton (bacterio- e fitoplâncton) da Ria para o mar 
(Cunha et al., 2003).

3.5 Variação diária

Os sistemas estuarinos são caracterizados por elevada va-
riabilidade temporal, designadamente por sobreposição 
de ritmos diários (solares) com ritmos de maré (lunares), 
para além de eventos relacionados com variação do cau-
dal dos rios, padrões de vento e atividades humanas. 

Figura 3. Variação do teor de bactérias totais na coluna de água durante ciclos de maré realizados na zona  
da embocadura da Ria de Aveiro (Almeida et al., 2001, Cunha et al., 2001)

Estudos de ponto-fixo realizados no Canal de Mira ao lon-
go de ciclos diários e de maré não permitiram distinguir 
padrões regulares de variação dia-noite independentes da 
variação associada à maré, no que respeita à abundância 
de bactérias na coluna de água. No entanto, parâmetros 
relacionados com as taxas de atividade apresentaram va-
riação diária regular. A decomposição bacteriana de mate-
rial de natureza lipídica é relativamente mais importante 
durante o período da noite, o que pode estar relacionado 
com uma desassociação entre atividade bacteriana e ativi-
dade do fitoplâncton (fotossíntese) durante o período no-
turno e consequente utilização de fontes alternativas de 
substratos orgânicos (Santos et al., 2009).
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3.6 Variação sazonal

A temperatura é um fator chave na regulação da distribui-
ção e atividade das bactérias nos ecossistemas aquáticos 
(Shiah e Ducklow, 1994). Também na Ria de Aveiro, a tem-
peratura da água influencia significativamente a distribui-
ção, a diversidade e a atividade das comunidades bacteria-
nas (Cunha et al., 2000; Almeida et al., 2001; Henriques  
et al., 2006). 

A abundância bacteriana varia diretamente com a tempe-
ratura, sendo o efeito mais marcado na zona marinha do 
que na zona salobra. A disponibilidade de substratos deri-
vados da produção primária constitui um outro importante 
fator de regulação da abundância. Assim, a variação da 
abundância bacteriana acompanha a variação da biomassa 
de fitoplâncton e as concentrações máximas de bacterio-
plâncton, bem como os máximos de atividade, são regista-
dos durante, ou imediatamente após os períodos de maior 
produtividade primária (Almeida et al., 2001). 

A temperatura e a salinidade são fatores determinantes da 
composição das comunidades bacterianas das águas da 
Ria. Considerando que a temperatura e salinidade da água 
variam de acordo com os padrões climáticos e hidrológicos 
característicos da região, manifestam-se nas comunidades 
bacterianas as consequentes variações sazonais. No entan-
to, o efeito da temperatura é tão importante que as comu-
nidades podem ser bastante semelhantes em épocas do 
ano distintas (e.g. verão e outono), quando as temperatu-
ras se mantêm estáveis (Henriques et al., 2006). 

 
4. Conclusão

Sendo um sistema estuarino, à Ria de Aveiro confluem in-
fluências marinhas, dulçaquícolas e terrestres que resultam 

em elevado dinamismo e variabilidade ambiental. As bac-
térias do plâncton constituem comunidades densas e reati-
vas relativamente às condições ambientais prevalecentes. 
Assim, a dinâmica do bacterioplâncton da Ria de Aveiro 
está diretamente relacionada com os padrões hidrodinâmi-
cos deste sistema estuarino, fortemente influenciado pelas 
marés, e com as variações das propriedades físico-químicas 
das águas, segundo padrões espaciais e temporais de dife-
rentes escalas.
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DINÂMICA DA MARÉ NA RIA DE AVEIRO

João Miguel Dias 

Resumo: A caraterização da maré e da sua evolução 
temporal na Ria de Aveiro são da maior importância 
para as populações locais e para os gestores políticos, 
especialmente tendo em consideração as modificações 
reportadas ao longo das últimas décadas. São 
unanimemente reconhecidos os problemas devidos ao 
aumento das cotas de preia-mar ou à diminuição das 
cotas de baixa-mar (assoreamento aparente), traduzidos 
no aumento da intrusão salina e inundações marginais 
ou dificuldades de navegação nos canais de menor 
profundidade. É neste âmbito que se definem os objetivos 
principais deste trabalho, que consistem na apresentação 
de resultados de investigação relativos à compreensão 
das causas que originaram as modificações da maré 
identificadas no contexto da evolução geomorfológica da 
laguna, recorrendo essencialmente a técnicas de modelação 
numérica. Os resultados obtidos demonstram que apesar do 
aprofundamento da embocadura aumentar a amplitude da 
maré e induzir a sua propagação mais rápida, as alterações 
verificadas são devidas principalmente ao aprofundamento 
geral dos canais da laguna ocorrido durante o período em 
análise.

Palavras-chave: geomorfologia, amplitude da maré, fase 
da maré, amplificação, retardo.

 
1. Introdução

A Ria de Aveiro tem um papel ecológico muito importante, 
constituindo habitat natural de um elevado número de espé-
cies de flora e fauna que são suportadas pela dinâmica da la-
guna. No entanto, existe ainda um significativo desconheci-

mento ou desvalorização dos impactos que os processos 
hidrodinâmicos têm nas diversas atividades existentes no 
ecossistema, incluindo os processos biofísicos, e de uso e 
ocupação do território marinho. Simultaneamente verifica-se 
ainda que são frequentemente negligenciados os verdadeiros 
motivos e causas que estão na origem das modificações na 
dinâmica da maré na Ria de Aveiro, reportadas por todos os 
utilizadores deste ecossistema. Na Figura 1 representa-se a 
amplitude e a fase do constituinte de maré semidiurno lunar 
principal (M2) (utilizado neste estudo como representativo 
das propriedades da maré na Ria de Aveiro) obtidas para três 
períodos de monitorização com início em 1987/88 e final em 
2013. Da sua análise verifica-se que a amplitude (fase) do 
constituinte M2 aumentou (diminuiu) significativamente des-
de 1987/88 até 2002/04, e de forma mais moderada desde 
esta data até 2013. As menores alterações são identificadas 
próximo da embocadura da laguna e as maiores modificações 
nas cabeceiras dos canais principais, particularmente de S. 
Jacinto-Ovar. Note-se que o aumento da amplitude de maré 
implica maiores cotas de preia-mar e menores cotas de 
baixa-mar.

Na realidade, quer as populações locais, quer os gestores, es-
tão cientes que as características da maré na Ria de Aveiro 
têm sofrido alterações ao longo das últimas décadas, traduzi-
das na dificuldade de navegação em vários canais durantes 
períodos significativos do ciclo de maré e no aumento da in-
trusão salina e inundações marginais. No entanto, a quantifi-
cação destas alterações tem sido negligenciada, e as causas 
que as originaram não são normalmente compreendidas. 

É neste contexto, que se entende que o conteúdo científico e 
técnico resultante do estudo da dinâmica da maré na Ria de 
Aveiro deve contribuir para informar as populações e os ges-
tores políticos e para apoiar a tomada de decisão, suportando 
uma governação sustentável do ecossistema, tendo por base 
o conhecimento dos resultados da investigação efetuada.
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Figura 1. Evolução temporal da amplitude e fase do constituinte M2 na Ria de Aveiro
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2. Área de Estudo

Neste tópico é apresentada a contextualização da área de 
estudo, através da descrição das caraterísticas gerais da Ria 
de Aveiro que têm uma forte relação com as caraterísticas 
da maré que serão abordadas neste estudo.

2.1 Caraterização Geral

A Ria de Aveiro comunica com o oceano Atlântico por uma 
única ligação, que tem na atualidade 350 m de largura,  
1.3 km de comprimento, e está fixa por dois quebra-mares 
permanentes. Esta permite o acesso ao Porto de Aveiro, e 
por isso o canal de navegação é em média mais profundo 
(profundidades máximas e média de 30 m e 15 m, respeti-
vamente, relativamente ao datum local) (Dias et al., 2011a; 
Lopes et al., 2013) que os restantes canais de navegação 
(~10 m de profundidade relativamente ao datum local) 
(Dias e Lopes 2006). Os restantes canais apresentam uma 
profundidade muito reduzida (profundidade média de 1 m 
relativamente ao datum local) (Dias e Lopes, 2006). 

2.2 Caraterização Hidrodinâmica e Hidrológica

A hidrodinâmica da Ria de Aveiro tem sido analisada atra-
vés de estudos observacionais e numéricos. Estes demons-
traram que a maré constitui o mecanismo de transporte 
dominante durante a maioria do ciclo hidrológico (Dias et 
al., 2000). No entanto, devido às caraterísticas torrenciais 
de parte da bacia hidrográfica que drena para a laguna, 
após eventos de forte precipitação as afluências fluviais po-
dem aumentar o seu fluxo de água doce em 2 ordens de 
magnitude. Nestas condições a laguna é inundada com 
água doce, pelo que a circulação estuarina assume uma for-
te influência no transporte de substâncias dissolvidas e em 
suspensão, principalmente na cabeceira dos canais (Vaz et 
al., 2012). 

A dinâmica da Ria depende também do efeito do vento, 
que faz sentir a sua ação especialmente nas zonas mais lar-
gas da laguna (Dias, 2009). A ação do vento, quer devido à 
tensão imposta na interface com a água, quer devido ao 
efeito da geração de ondas, afeta a hidrodinâmica lagunar 
durante curtos períodos, induzindo correntes e processos 
de mistura na coluna de água (Lopes e Dias, 2011). O regi-
me de agitação marítima costeira afeta apenas a zona da 
embocadura, sendo particularmente relevante na determi-
nação da evolução morfológica desta zona (Plecha et al., 
2011).

A amplitude da maré astronómica na embocadura da Ria 
de Aveiro é função das suas características na costa portu-
guesa, variando entre um máximo de 3.2 m em maré viva e 
um mínimo de 0.6 m em maré morta, com um valor médio 
de 2 m (Dias et al. 1999; 2000; Sousa e Dias, 2007), pelo que 
a laguna deve ser classificada como mesotidal (Davies, 
1964). 

A maré meteorológica, apesar de pouco frequente, pode 
atingir uma altura máxima de ~ 1 m (Picado et al., 2013). 
Em situações de marés vivas e/ou maré meteorológica sig-
nificativa, determinadas zonas adjacentes à laguna são ala-
gadas, a maioria das vezes por águas de salinidade elevada, 
colocando em risco a produtividade agrícola, assim como a 
biodiversidade local.

2.3 Assimetria de Maré

Na Ria de Aveiro a amplitude do constituinte quadridiurno 
M4 aumenta da embocadura da laguna para montante.  
A consequência mais importante deste aumento é a dife-
renciação da duração das enchentes e vazantes, o que é um 
indicador de uma maré assimétrica. A assimetria da maré 
pode ser calculada através da razão entre as amplitudes 
dos constituintes M4 e M2 e da sua diferença de fase.  
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Figura 2. Campo da razão das amplitudes (esquerda) e da fase relativa (direita) para a Ria de Aveiro  
(Fonte: Dias et al., 2011b)
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A razão das amplitudes (Ar= 4 2M MA A ) indica a magnitude 
da assimetria de maré. Numa maré sem distorção a razão 
entre as amplitudes dos constituintes M4 e M2 é zero. 
Quanto maior for o valor da razão das amplitudes, mais  
deformada é a maré e mais significativa é a dominância de 
vazante ou enchente. A fase relativa é definida por 
ϕ =2θM2

−θM4
 e determina dominância de enchente  

quando 0°<ϕ<180° e dominância de vazante quando 
180°<ϕ<360°.

Na Figura 2 estão representados os parâmetros de assime-
tria de maré para toda a Ria de Aveiro determinado a partir 
de resultados de modelação numérica (Dias et al., 2011b). 
De um modo geral, verifica-se que a razão das amplitudes 
aumenta com a distância à embocadura, revelando que a 
maré é mais distorcida para montante. A fase relativa mos-
tra que a laguna passa de dominância de vazante na zona 
central para dominância de enchente nas regiões mais dis-
tantes da embocadura. É de salientar que a dominância de 
enchente é mais intensa do que a dominância de vazante. 
Este comportamento indica que nas regiões da laguna 
mais a montante poderá ocorrer retenção de proprieda-
des, pelo que nas mesmas poderá ocorrer deposição de 
sedimentos e consequentemente assoreamento, enquan-
to as regiões mais próximas da embocadura exportam pro-
priedades para o oceano adjacente, nomeadamente sedi-
mentos, o que origina erosão e conduz ao seu 
aprofundamento natural.

2.4 Evolução Batimétrica

As modificações batimétricas na Ria de Aveiro podem ser 
avaliadas através da diferença entre levantamentos topo-
hidrográficos efetuados pelo Instituto Hidrográfico em 
1987/88 e pela Polis Litoral da Ria de Aveiro no final de 
2011 e pela Administração do Porto de Aveiro em 2012 
(Figura 3). A análise desta figura revela que durante este 

período ocorreu um aumento da profundidade ao longo 
da maioria da extensão dos canais principais da laguna, 
com valores máximos na zona da embocadura (ver 
ampliação na Figura 3b). Entende-se que as modificações 
na embocadura são consequência das operações de 
dragagem que foram efetuadas no passado nesta zona, 
mas também da tendência natural para a exportação de 
sedimentos revelada pela análise dos valores da assimetria 
da maré. 

As modificações nos restantes canais são essencialmente 
devidas à operação de desassoreamento geral da laguna 
concluída em 1998.

 
3. Metodologia

Nesta secção são apresentados os métodos gerais segui-
dos para efetuar o estudo da dinâmica da maré na Ria de 
Aveiro, baseados essencialmente na realização de modela-
ção numérica através da exploração de implementações 
dos modelos numéricos MOHID (Santos, 1995; Martins et 
al., 2001; Leitão, 2002) e ELCIRC (Zhang et al., 2004), que 
resolvem as equações de Navier-Stokes integradas vertical-
mente (shallow water equations). 

A metodologia geral seguida consistiu na realização de um 
número significativo de simulações numéricas utilizando 
modelos previamente calibrados para a Ria de Aveiro 
(MOHID: Vaz et al. (2007); Dias et al. (2011b); ELCIRC: 
Picado et al. (2010); Lopes et al. (2013)). 

Inicialmente efetua-se a caraterização da evolução da 
maré na Ria de Aveiro entre 1987/88 e 2011/12, através de 
simulações numéricas utilizando as batimetrias numéricas 
respetivas, elaboradas a partir dos levantamentos topohi-
drográficos referidos no capítulo anterior.
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As causas das modificações identificadas na maré são analisa-
das considerando como hipótese inicial a sua dependência de 
fatores externos à laguna, nomeadamente de alterações na 
maré na costa Ibérica Atlântica. Posteriormente, aplicam-se 
os modelos numéricos previamente calibrados para investigar 
de modo realista o efeito de modificações na profundidade 
do canal da embocadura e também nos restantes canais prin-
cipais da laguna, assim como de variações na área da laguna.

3.1 Alterações na Maré na Costa Ibérica Atlântica

São analisados os resultados do estudo dos registos de 
longo período da elevação da superfície livre da água do 
mar medida em marégrafos permanentes localizados ao 
longo da costa Ibérica Atlântica efetuado por Araújo 
(2005). Na Tabela 1 apresentam-se os detalhes das esta-
ções maregráficas e dos registos de dados existentes para 
análise.

Araújo (2005) determinou as tendências de subida do nível 
médio do mar e de evolução da amplitude e fase do consti-
tuinte M2, assim como os respetivos desvios padrão, através 
de análise harmónica destes registos.

Figura 3. a) Diferença (em metros) entre as batimetrias  
numéricas da Ria de Aveiro resultantes dos levantamentos  

topohidrográficos efetuados em 2011/12 e 1987/88  
(Fonte: Dias et al., 2011)

Figura 3. b) Ampliação para a embocadura  
da Ria de Aveiro (diferença entre os levantamentos  
topohidrográficos efetuados em 1987/88 e 2012)
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Tabela 1 – Detalhes das estações maregráficas localizadas ao longo da costa Ibérica Atlântica e dos registos de nível do mar existentes  
(adaptada de Araújo, 2005) 

Coordenadas Anos  
disponíveis

Anos  
utilizados Início Final Fonte

Santander
43°28´N

3°48´W
59 53 1944 2001 IEO

Corunha 43°22´N

8°24´W
59 56 1944 2001 IEO

Vigo
42°14´N

8°44´W
59 57 1943 2001 IEO

Aveiro
40°39´N

8°45´W
27 18 1979 2002 IH

Cascais 38°41´N

9°25´W
41 30 1960 1994 IGEO

3.2 Modelação Numérica

Foram definidas várias malhas numéricas para a Ria de 
Aveiro (reais e sintéticas), para investigação dos efeitos 
das variações batimétricas verificadas no canal da embo-
cadura e nos restantes canais principais, isolada e conjun-
tamente. Neste âmbito foram definidas as seguintes confi-
gurações: malha de 2012; malha de 1987/88; malha de 
2012, mas com batimetrias esquemáticas com profundi-
dades constantes de 10 m (1987/88) e de 20 m (2012) na 
zona da embocadura; malha de 1987/88, mas com bati-

metrias esquemáticas com profundidades constantes de 
10 m (1987/88) e de 20 m (2012) na zona da embocadura. 
Adicionalmente, considerou-se ainda uma malha incluin-
do um aumento de 5.6% na área da laguna, corresponden-
te ao alagamento dos Grupos de marinhas de sal Mar e 
Norte (Figuras 4 e 5).

Foram efetuadas simulações numéricas utilizando as várias 
batimetrias referidas e os modelos MOHID e ELCIRC. Os re-
sultados foram utilizados para determinação de campos de 
amplitude e fase do constituinte M2 para a Ria de Aveiro.
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4. Resultados e Discussão

Nesta secção são apresentados e discutidos exemplos de 
diversos resultados relativos à caraterização e compreen-
são da dinâmica da maré na Ria de Aveiro, com ênfase na 
compreensão das modificações observadas durante as últi-
mas décadas. Note-se que a análise dos registos de maré 
revelou a amplificação da sua amplitude e a diminuição do 
retardo na sua propagação pelos canais da Ria de Aveiro ao 
longo dos últimos anos, pretendendo-se compreender a 
origem deste padrão, considerando a possibilidade deste 
ter origem em alterações da maré na costa Ibérica Atlântica, 
ou em alterações geomorfológicas do sistema lagunar.

Tabela 2 – Tendência e desvio padrão do nível médio do mar  
para a costa Ibérica Atlântica (Fonte: Araújo, 2005)

 Tendência  
(mm/ano) 

 Desvio Padrão  
(mm/ano) 

Santander 2.18 0.36
Corunha 1.38 0.31

Vigo 2.62 0.33

Aveiro 1.15 0.68

Cascais 0.43 0.38

 
4.1 Alterações da Maré na Costa Ibérica Atlântica

Inicialmente investigou-se a possibilidade das alterações 
no padrão de maré terem origem externa à laguna, e 
como tal serem induzidas por modificações da maré na 
costa Ibérica Atlântica. Com este objetivo apresentam-
-se os resultados da análise efetuada por Araújo (2005) 
aos registos maregráficos de longo período existentes 
para a zona de estudo. 

Estes registos foram analisados para determinação da evo-
lução do nível médio do mar e da tendência evolutiva da 
amplitude e fase do constituinte harmónico M2 tendo sido 
obtidos os resultados apresentados nas Tabela 2 e 3.

A análise dos resultados obtidos revela uma tendência 
geral para o aumento do nível médio do mar para a costa 
Ibérica Atlântica, apesar de existir alguma variabilidade 
de estação para estação. Os resultados para Aveiro apre-
sentam o maior desvio padrão devido a ter sido analisa-
da uma série temporal de menor período.

Figura 4. Representação dos principais grupos de marinhas  
de sal na Ria de Aveiro (Fonte: Picado et al., 2010)
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Figura 5. Representação da malha numérica da zona das marinhas de sal (Grupos Mar e Norte), considerando configurações  
sem e com alagamento destes grupos (Fonte: Picado et al., 2009)

Tabela 3 – Tendência e desvio padrão para o constituinte harmónico M2 para a costa Ibérica Atlântica  
(Fonte: Araújo, 2005)

Amplitude M2 Fase M2

Tendência (mm/
ano)

Desvio Padrão (mm/
ano) Tendência (°/ano) Desvio Padrão (°/

ano)
Santander 0.01 0.08 0.03 0.02
Corunha 0.05 0.04 0.06 0.01
Vigo -0.17 0.03 0.01 0.01

Aveiro 4.52 0.61 -0.09 0.03

Cascais 1.06 0.25 -0.03 0.01
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Relativamente à amplitude do constituinte harmónico M2 
verifica-se que na zona norte as variações são ligeiras, identi-
ficando-se uma ligeira tendência para a sua diminuição em 
Vigo e aumento em Cascais, e para um aumento mais signifi-
cativo em Aveiro. A análise aos valores da fase revela que 
apenas para Aveiro existe uma tendência significativa para a 
sua diminuição. 

Apesar das tendências identificadas, verifica-se que a sua 
magnitude é insuficiente para justificar as alterações repor-
tadas para a maré na Ria de Aveiro.

4.2 Dependência do Aumento da Área Alagável

O efeito do aumento da área alagável da laguna foi investiga-
do efetuando simulações numéricas considerando um au-
mento de 5.6% na área da laguna, correspondente ao alaga-
mento das marinhas de sal que constituem os Grupos do 
Mar e Norte, que são os mais vulneráveis devido às fortes 
correntes.

Na Figura 6 encontram-se representadas as diferenças entre 
os campos de amplitude e fase do constituinte M2 conside-
rando as configurações com e sem alagamento das zonas 
referidas. Os resultados revelam uma atenuação da amplitu-
de da maré e um aumento do seu retardo ao longo dos ca-
nais principais da Ria de Aveiro. No entanto, os valores são 
negligenciáveis para a maioria da laguna, revelando apenas 
uma ligeira importância nos canais adjacente às zonas 
modificadas.

Face à importância do canal da embocadura, analisaram-se 
também os campos de velocidades da corrente para esta 
zona para ambas as situações em estudo. A análise das figu-
ras revela dominância de vazante na embocadura, com 
maiores velocidades com o aumento da área alagável. 
Consequentemente, o fluxo residual é dirigido essencialmen-

te para o exterior da laguna, promovendo a exportação de 
sedimentos e portanto o aprofundamento natural da embo-
cadura. Assim, o aumento da área alagável da laguna contri-
buirá a longo prazo para amplificar a erosão no canal da em-
bocadura, e consequentemente de forma indireta conduzirá 
ao aumento da amplitude de maré da Ria de Aveiro.

Figura 6. Diferença entre a amplitude e fase do constituinte M2  
considerando o alagamento da zona das marinhas de sal  

(Grupos Mar e Norte) (adaptada de Picado, 2008)
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Figura 7. Campos de velocidade de enchente e de vazante para a região da embocadura, considerando a configuração sem alagamento  
(linha superior) e com área alagada com profundidade igual a 1 m (linha inferior) (adaptada de Picado, 2008)

4.3 Dependência do aprofundamento da laguna 

A evolução batimétrica da laguna tem diferentes origens no 
que reporta à zona da embocadura e aos seus canais princi-
pais, conforme referido anteriormente. Os diferentes moti-
vos que originaram estas modificações motivaram a investi-
gação dos seus efeitos individuais nas alterações da maré.

4.3.1 Evolução entre 1987/88 e 2011/12 

Na Figura 8 está representada a diferença entre a amplitu-
de e fase do constituinte de maré entre os anos de 2011/12 
e 1987/88, considerando simulações numéricas efetuadas 
com as batimetrias numéricas correspondentes. Da sua 
análise verifica-se que a amplificação da amplitude da maré 
e a diminuição do seu retardo são muito semelhantes aos 

identificados através das observações da elevação da su-
perfície livre da água do mar. Note-se que as maiores modi-
ficações ocorrem nas cabeceiras dos canais, enquanto na 
zona adjacente à embocadura são praticamente negligenci-
áveis. Consequentemente, verifica-se que as modificações 
reportadas têm essencialmente origem nas alterações mor-
fológicas ocorridas na Ria de Aveiro.

4.3.2 Embocadura

As Figuras 9 e 10 permitem a análise apenas da influência 
do aprofundamento do canal da embocadura, representan-
do os resultados de simulações numéricas efetuadas consi-
derando as batimetrias gerais de 1987/88 e de 2011/12, 
mas em ambos os casos com embocaduras sintéticas de 
profundidade constante de 20 m e 10 m.
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Figura 8. Diferença entre a amplitude e fase do constituinte M2 em 2011/12 e 1987/88
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Figura 9. Diferença entre a amplitude e fase do constituinte M2 considerando a batimetria geral de 2011/12,  
mas incluindo batimetrias sintéticas de profundidade constante de 20 m e de 10 m para a embocadura
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Figura 10. Diferença entre a amplitude e fase do constituinte M2 considerando a batimetria geral de 1987/88, mas incluindo batimetrias  
sintéticas de profundidade constante de 20 m e de 10 m para a embocadura
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Figura 11. Diferença entre a amplitude e fase do constituinte M2 considerando a profundidade da embocadura constante (20 m)  
e as batimetrias gerais de 2011/12 e de 1987/88 para os restantes canais
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Figura 12. Diferença entre a amplitude e fase do constituinte M2 considerando a profundidade da embocadura constante (10 m)  
e as batimetrias gerais de 2011/12 e de 1987/88 para os restantes canais
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Verifica-se que o aprofundamento da embocadura in-
duz maiores amplitudes da maré e a sua propagação 
mais rápida, especialmente no caso da embocadura 
mais profunda (2011/12), no entanto com valores signi-
ficativamente inferiores aos identificados anteriormen-
te. Note-se ainda que o padrão obtido é bastante distin-
to do observado na Figura 8, uma vez que as maiores 
modificações são observadas na zona adjacente à em-
bocadura, sendo praticamente negligenciáveis as modi-
ficações determinadas para as cabeceiras dos canais 
principais.

4.3.2 Canais principais

As Figuras 11 e 12 representam os resultados de simu-
lações numéricas efetuadas considerando embocadu-
ras sintéticas de profundidade constante (20 m e 10 m) 
e as batimetrias gerais de 1987/88 e de 2011/12 para a 
restante laguna, permitindo analisar apenas a influên-
cia do aprofundamento geral dos canais principais da 
laguna. Da sua análise verifica-se que se obtém uma 
amplificação da amplitude da maré e o seu retardo com 
valores e padrões semelhantes aos observados na situ-
ação real (ver Figuras 1 e 8), principalmente no caso da 
embocadura mais profunda. Assim, apesar do aprofun-
damento da embocadura induzir maiores amplitudes e 
a propagação mais rápida da maré, as maiores altera-
ções são induzidas principalmente pelo aprofundamen-
to geral da laguna. 

5. Conclusões

De 1987/88 a 2012 foi identificada uma amplificação 
significativa da amplitude da maré na Ria de Aveiro e a 
sua propagação mais rápida ao longo dos seus canais 
principais. Concluiu-se que as propriedades da maré 
próximo da embocadura são fortemente dependentes 

das características da maré oceânica, e consequente-
mente foram identificadas menores diferenças na área 
central da laguna, tendo as maiores diferenças sido en-
contradas nas cabeceiras dos canais principais, particu-
larmente do Canal de S.Jacinto-Ovar.

Concluiu-se também que a evolução da maré na Ria de 
Aveiro é extremamente dependente de modificações 
da sua geomorfologia induzidas pela evolução natural 
da laguna e por ações antrópicas. Os resultados de-
monstram que o aumento da amplitude de maré e di-
minuição da sua fase verificados nas últimas décadas 
resultam parcialmente do aprofundamento do canal da 
embocadura, mas especialmente do aprofundamento 
geral dos canais principais da laguna. Verificou-se ainda 
que o aumento da área alagável da laguna conduz dire-
tamente a uma ligeira diminuição da amplitude da 
maré, mas que induz uma intensificação das correntes 
na Ria de Aveiro. Consequentemente, de forma indireta 
o aumento da área alagável da laguna conduz a um au-
mento da profundidade do canal da embocadura em 
resposta à intensificação das correntes dominantes de 
vazante nesta zona, e previsivelmente a um aumento 
futuro da amplitude de maré.
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A RIA E A FAUNA

António Luís 

Resumo: A Ria de Aveiro é uma zona húmida costeira de 
grande importância, nos contextos nacional e internacional. 
De formação recente a sua evolução foi sendo influenciada 
pela ação modificadora do Homem. A laguna abre ao 
mar por uma única barra, artificial, e as atividades que 
as populações locais aqui desenvolvem tradicionalmente 
- como a produção de sal, a pesca, a captura de espécies 
bentónicas ou a agricultura - foram deixando as suas marcas 
na paisagem e na ecologia da zona. A Ria apresenta uma 
imensa riqueza faunística e alberga espécies protegidas, 
tendo sido classificada como Zona de Proteção Especial 
e, mais recentemente, incluída na Lista Nacional de Sítios 
(Diretiva Habitats). 

Palavras-chave: Ria de Aveiro, fauna, recursos, zonas húmidas. 

 
A Ria de Aveiro é uma das mais importantes e extensas 
zonas húmidas portuguesas, sendo também uma lagu-
na costeira de formação bastante recente. De facto, até 
ao século X, o litoral da Região de Aveiro seria diferen-
te, com uma costa bastante recortada e mais recuada 
que a atual, formando uma baía alongada num setor 
situado sensivelmente entre Espinho e a Serra da Boa 
Viagem. 

Terá ocorrido por esta altura uma intensificação dos 
processos sedimentares, que viria a dar origem à depo-
sição de sedimentos na costa e à formação de um cor-
dão dunar que avançou para Sul, a partir da zona onde 
hoje se situa a povoação de Espinho, e se foi separando 
da linha de costa então existente, fechando progressi-
vamente a antiga baía e protegendo a zona interior.

Entretanto, e em consequência, produziam-se nesta zona 
interior, situada entre o cordão dunar litoral e a antiga linha 
de costa, modificações importantes, resultantes de fatores 
como as alterações do hidrodinamismo e dos processos 
sedimentares.

Na área, agora mais protegida da ação direta do mar, 
começavam a acumular-se mais sedimentos, em muitos 
casos bastante finos, assim como matéria orgânica, antes 
dispersados pela circulação costeira. Formaram-se assim 
depósitos aluvionares marginais, ilhas e também canais, 
resultantes destes processos sedimentares e da combinação 
das correntes geradas pela circulação da água descarregada 
pelo Rio Vouga (o maior e mais importante afluente de 
água doce), por outras linhas de água, e pela água salgada 
que entrava pela barra.

Será também este cordão dunar litoral que virá, no seu de-
senvolvimento, a determinar as diferentes posições e con-
dições da barra (que foi avançando para Sul), e mesmo o 
seu fecho ao mar, influenciando determinantemente a evo-
lução da futura laguna e, com ela, também os períodos de 
prosperidade e decadência socioeconómica da Região da 
Aveiro.

Com efeito, se a fisiografia da região se alterou marcada-
mente, em resultado da evolução da laguna, o mesmo se 
pode dizer da vida das gentes da região, que desde cedo 
viram neste território ganho ao mar novas oportunidades 
de expansão e de desenvolvimento das suas atividades.

Estão neste caso, e em destaque como emblemáticas, a 
produção de sal, atividade já então tradicional e muito ren-
tável, que viria a ocupar grande parte da nova laguna, e a 
pesca longínqua, com a epopeia do bacalhau na Terra Nova 
que, pela sua imensa importância, não podia ficar sem 
referência.
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A existência de uma zona de águas protegidas viria ain-
da a permitir a expansão das atividades portuárias, do 
comércio marítimo e da construção naval, bem como o 
surgimento da possibilidade de navegação interior, im-
portantes numa época em que o transporte por barco 
era muito utilizado, por ser perigoso e demorado trans-
portar mercadorias por terra. 

Desenvolveu-se também a pesca lagunar, a agricultura, 
a apanha de moliço - usado como fertilizante - e a cria-
ção de gado, que ocuparam as margens da antiga linha 
de costa e algumas ilhas. 

O cordão litoral continuou contudo a evoluir, atingindo 
no séc. XVI a zona onde hoje se situam as povoações da 
Barra e Costa Nova do Prado. A partir daqui e durante 
cerca de dois séculos a barra permaneceu instável, alte-
rando-se constantemente e deslocando-se cada vez 
mais para Sul, até acabar por se fechar completamente, 
na região da costa de Mira, em meados do séc. XVIII.

A interrupção da ligação com o mar alterou o funciona-
mento da laguna. Estava agora comprometida a agricul-
tura (em virtude da inundação dos campos), a navega-
ção (e portanto o comércio marítimo e a pesca 
longínqua), a produção de sal (pela falta de água do mar 
e retenção de água doce) e ainda a pesca local (pela re-
dução da diversidade e abundância de peixe), numa in-
dicação clara de que a ecologia da Ria também se tinha 
alterado, sendo agora as comunidades mais pobres e 
escassas. Além disso, a estagnação das águas criou con-
dições para o aparecimento de “febres” (malária).

A crise que o fecho da barra natural criou, e a decadên-
cia das condições de vida na região, que levaram à emi-
gração e à morte de muita gente, ia prolongar-se por 
algum tempo, terminando apenas em 1808, com a 

abertura da “Barra Nova”, uma ligação artificial ao mar, 
praticada mais ou menos a meio do cordão dunar, que 
viria a dar à Ria de Aveiro a sua configuração atual: uma 
laguna costeira que se ramifica, a partir de uma zona 
central ampla, em três braços principais, relativamente 
estreitos e longos (os canais de Ovar, Vagos e Mira), 
protegida por um cordão dunar de cerca de 50 Km de 
comprimento, interrompido apenas por uma abertura 
artificial, que constitui a única ligação do sistema ao 
mar.  

Esta história, conhecida (ver, por exemplo, Cunha, 
1930), é aqui contada de forma simples, na perspetiva 
de contribuir para o enquadramento do tema e para a 
compreensão do funcionamento do sistema, que deter-
mina a riqueza faunística e as suas variações.

A Ria, como hoje se conhece, está assim sujeita a uma 
influência marinha que, sendo intensa, não se estende 
à totalidade da área, já que a ligação com o mar se faz 
apenas por uma barra. Estabelece-se portanto um gra-
diente de salinidades, com as zonas mais próximas da 
barra (Figura 1) a apresentarem características de habi-
tats marinhos, passando depois por uma série de situa-
ções em que as influências marinha e dulçaquícola se 
fazem sentir com diferentes intensidades relativas, até 
zonas, mais a montante, dominadas pela presença de 
água doce.

Dos processos sedimentares que estiveram na origem 
da formação da laguna, da variação do nível da água de-
vida às marés, da afluência de água doce e da interven-
ção humana resultou a formação de ilhas, zonas interti-
dais, terrenos agrícolas, esteiros, canais, lagoas e 
espelhos de água, bem como a construção de salinas, 
arrozais e valas. Surgiu assim uma enorme diversidade 
de habitats.



83

Contudo, não obstante a importância faunística que se 
lhe reconhece, a Ria de Aveiro não parece ter atraído a 
atenção dos zoólogos senão no princípio do séc. XX, 
época em que foram publicados os trabalhos de Osório 
(1912) e Nobre et al. (1915). 

O trabalho de Nobre et al. (1915), em particular, é bas-
tante abrangente e detalhado. Os autores realizaram 
levantamentos exaustivos e apresentaram listas de es-
pécies de alguns grupos animais, nomeadamente crus-
táceos, moluscos e peixes, bem como de flora halófita, 
tendo também descrito e caracterizado atividades tradi-
cionais como a extração de sal, apanha de moliço e artes 
de pesca em uso na laguna, sobre as quais apresentaram 
bastante informação.

No período que se seguiu o interesse pela fauna da re-
gião decaiu de novo e só no fim da década de 40 do séc. 
XX viria a surgir um trabalho, da autoria de Geoffrey 
Tait, sobre as aves da Ria. Este trabalho - o primeiro que 
se conhece sobre a ornitologia da laguna, datado origi-

nalmente de 1949, foi objeto de uma publicação, redu-
zida a 100 exemplares numerados e autografados pelo 
autor, dos quais parecem existir muito poucos em 
Portugal. Geoffrey Tait era um caçador, amante do tiro 
à narceja, e terá sido no decurso destas saídas de caça 
que terá reunido boa parte da informação sobre as aves 
da Ria que compilou neste estudo. O trabalho viria a ser 
publicado de novo, mais tarde (em 1986), pela revista 
“Cyanopica” (Tait, 1986). Contudo e embora o autor 
apresente listas de espécies (não se restringindo ape-
nas às aves limícolas), a que atribui um estatuto fenoló-
gico, não fornece quaisquer informações quantitativas, 
referindo também não ter realizado uma listagem 
exaustiva.

As primeiras informações de índole quantitativa sobre a 
avifauna não aparecem publicadas senão em 1974, no 
trabalho de Biber e Hoffmann (Biber & Hoffmann, 1974), 
se bem o censo se apresente bastante impreciso, nome-
adamente no que respeita à determinação das espécies, 
provavelmente por ter sido realizado de avião, em ape-
nas 20 minutos.

Com estas exceções, o interesse pelo estudo da fauna da 
Ria só viria a despertar realmente nas últimas décadas, 
mercê sobretudo do esforço de algumas universidades, 
entre as quais se contam as Universidades de Aveiro e 
do Porto, e instituições com responsabilidades de ges-
tão, que têm promovido e encomendado imensos estu-
dos, num esforço para melhor conhecer o ecossistema.

Desde então e até ao presente o número de trabalhos 
publicados tem aumentado constantemente, e abrange 
cada vez mais temas e problemas, que incluem a fauna e 
flora mas também muitos outros, como o ordenamento 
e ocupação do solo, a hidrologia, a geologia ou a polui-
ção, para citar apenas alguns.

Figura 1. A barra da Ria de Aveiro
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A importância da Ria e dos seus recursos naturais é reco-
nhecida e alguns grupos animais têm desde então sido es-
tudados com detalhe, pelo seu valor ecológico e/ou por 
constituírem recursos haliêuticos importantes. Está neste 
caso a fauna bentónica, fundamental para a ecologia da 
Ria. Estas comunidades são constituídas sobretudo por po-
liquetas, moluscos e crustáceos, sendo algumas espécies 
capazes de transformar em alimento utilizável pelos carní-
voros os detritos e microorganismos associados que se de-
positam nos sedimentos. Apresentam uma elevada produ-
tividade e delas dependem muitas espécies de peixes e 
importantes populações de aves.

A riqueza específica destes povoamentos é enorme, e algu-
mas espécies representam um elevado valor socioeconómi-
co. Assim, entre os bivalves que mais se exploram conta-se 
o berbigão, a ameijoa-macha e a ameijoa-raínha, havendo 
que referir também a cultura de bivalves como a ostra,  
que apresenta um interesse económico crescente, de tal 
forma que tem vindo a expandir-se, estendendo-se ao 
salgado.

Capturam-se também outras espécies bentónicas com inte-
resse comercial, como o caranguejo-verde, o casulo e a ser-
radela – duas espécies de poliquetas vendidos como isco 
para a pesca -, ou o burrié, um gasterópode relativamente 
pouco rentável mas muito apreciado na região. 

Já quanto à ictiofauna, estão descritas para a Ria de Aveiro 
mais de cinquenta espécies de peixes que exibem diferen-
tes graus de dependência da laguna, ocorrendo como se-
dentárias, marinhas (dependentes do meio lagunar ou oca-
sionais), anádromas, catádromas e dulçaquícolas 
ocasionais. Destacam-se, de novo pelo seu interesse socio-
económico, o robalo (também muito apreciado pelos pes-
cadores desportivos), a solha, o linguado, as várias espécies 
de taínha, a enguia e a lampreia.

A Ria é bastante importante para muitas espécies de peixes 
e, por outro lado, a atividade piscatória é a ocupação prin-
cipal de uma grande parte da população da região, existin-
do vários núcleos piscatórios, de que são exemplo os da 
Costa Nova, S. Jacinto, Torreira, Murtosa ou Ovar. Pesca-se 
na Ria, na zona costeira adjacente (onde se capturam tam-
bém espécies que não ocorrem na Ria) e no alto mar. 

Produz-se ainda bastante peixe de cultura, em estabeleci-
mentos de piscicultura instalados normalmente em antigas 
salinas, reconvertidas. A piscicultura extensiva é, aliás, uma 
atividade tradicional e comum na região, se bem que em 
muitos dos novos estabelecimentos o regime de produção 
seja intensivo.

Além dos peixes, pesca-se também o choco, que entra para 
desovar no início da Primavera, e que é uma captura tradi-
cional e uma das mais importantes pescarias da zona.

Quanto a outros vertebrados, ocorrerão na zona cerca de 
treze espécies de anfíbios, dez espécies de répteis e mais de 
vinte de mamíferos. Já no que respeita às aves, há referên-
cia a mais de duzentas e cinquenta espécies pertencentes a 
vários grupos. Alguns destes grupos, como as marinhas, li-
mícolas e aquáticas, ocorrem sobretudo em migração e du-
rante o Inverno, mas a Ria constitui também, para estes e 
outros, uma zona de nidificação importante. 

Grande parte destas espécies (incluindo peixes) apresenta 
algumas vulnerabilidades e problemas de conservação, 
sendo referidas pelas obras relevantes, convenções e direti-
vas em vigor – Convenção de Berna, Convenção de Bona, 
Diretiva Habitats, Diretiva Aves, Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal – com estatutos de conservação 
desfavoráveis, ainda que de forma diferente consoante a 
convenção, diretiva e/ou trabalho considerado  
(Conde, 2007).
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Toda esta imensa riqueza faunística é suportada pela diversi-
dade de biótopos existentes na laguna e zonas envolventes. 

Na zona marinha próxima da costa, por exemplo, a diversida-
de faunística é elevada, podendo aqui encontrar-se um grande 
número de espécies de peixes e aves, bem como povoamen-
tos de bivalves, que constituem um recurso importante do 
ponto de vista socioeconómico e ecológico. Pode aqui obser-
var-se a generalidade das aves marinhas que frequentam a 
costa continental portuguesa, com destaque para a população 
de negrola (ou pato-preto), e alguns mamíferos marinhos.

As praias de areia e dunas adjacentes são vitais para o ecossis-
tema já que, como se viu, protegem a Ria da ação direta do 
mar - e são condição necessária para a sua existência -, mas 
são também importantes para as aves, quer como zona de ni-
dificação (borrelho-de-coleira-interrompida), quer como refú-
gio de maré alta de grande parte das limícolas que se alimen-
tam na Ria. No cordão dunar (Figura 2), a vegetação, as lagoas 
(naturais e artificiais) e os campos agrícolas que aí se instala-
ram constituem também habitats importantes para alguns 
anfíbios, répteis, aves, como os patos, por exemplo, e 
mamíferos. 

É também no espaço dunar que se situa a maior parte da área 
da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto. À exceção de al-
guns troços, como esta zona de S. Jacinto onde - mercê da 
existência do molhe Norte - se têm acumulado sedimentos, 
estando este biótopo bastante ameaçado pela erosão costeira 
na maior parte da sua extensão.

Os campos agrícolas, que ocupam uma parte substancial da 
Ria, são tão importantes como diversificados. Incluem, por 
exemplo, o “bocage” do Baixo-Vouga, de que também se en-
contram algumas manchas nas pateiras de Frossos e 
Fermentelos. O “bocage” é particularmente rico e importante 
não só para a fauna em geral mas também do ponto de vista 

paisagístico, uma vez que constitui um mosaico de campos 
com culturas variadas, separados por sebes vivas e entrecorta-
dos por um dédalo de pequenos canais e caminhos (alguns 
designados por “caminhos-vala”, por cumprirem as duas fun-
ções). Associados encontram-se sapais, juncais e arrozais. O 
declínio da orizicultura originou uma situação interessante já 
que, se os arrozais em exploração são utilizados por alguns 
grupos de aves (como garças, por exemplo), nos arrozais aban-
donados vai-se desenvolvendo caniçal, fundamental para ou-
tros grupos (como o dos pequenos passeriformes). Porém, os 
campos com uso agrícola bordejam quase toda a Ria e as cul-
turas são variadas. 

 
 
 
Cultiva-se por vezes quase até à linha de maré, próximo de 
algumas pequenas manchas de caniçal ou juncal e das zonas 
intertidais (Figura 3). Estas zonas intertidais, pelo seu lado, são 
uma peça fundamental, pela fauna bentónica que suportam e 
pelas relações tróficas que se estabelecem, já que constituem 
habitat de alimentação de muitas espécies, entre peixes, aves 
e mamíferos.

Figura 2. Setor do cordão dunar na zona da Reserva Natural  
das Dunas de S. Jacinto
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Quando a maré sobe muitas aves utilizam o juncal e sapal, 
que permanece emerso (ou pouco submerso), formando 
ilhas, para se refugiarem durante a preia-mar, como fazem 
aliás por vezes nos campos agrícolas.

Se o salgado estivesse em pleno funcionamento haveria nes-
te setor da Ria poucas zonas intertidais uma vez que as mari-
nhas e pisciculturas ocupariam quase todo o espaço, exceto 
pouco mais que o necessário para os canais de navegação.

Contudo, a produção de sal decaiu marcadamente no passa-
do recente e algumas pisciculturas deixaram de funcionar. 
Os muros de proteção foram abrindo cada vez mais cam-
beias, de forma que os tanques, antes fechados e com níveis 
de água controlados no interior, foram passando a sofrer o 
efeito das marés e foram acumulando sedimentos (muito fi-
nos geralmente), transformando-se em bancos de vasa. Em 
algumas das marinhas abandonadas há mais tempo vai sur-
gindo sapal e muitos dos canais são já dificilmente 
navegáveis.

As salinas em produção (Figura 4) (cerca de sete no momento) 
constituem um importante refúgio e habitat de alimentação 
de preia-mar para aves limícolas/aquáticas. Porém, apresen-
tam além disso a particularidade de constituírem habitats arti-
ficiais cujo valor depende precisamente da sua exploração 
(por exemplo pela regulação dos níveis de água) pelo que, nes-
te caso, o uso produtivo (a extração de sal) tem uma importân-
cia conservacionista relevante.

O reconhecimento da importância nacional e internacional da 
zona lagunar da Ria de Aveiro está em letra de lei, sob várias 
formas e em muitos diplomas. Destaca-se contudo, neste con-
texto, a atribuição do estatuto de Zona de Proteção Especial 
(Diretiva Aves; Dec.-Lei nº 384-B/99 de 23 de Setembro de 
1999) e a - muito recente - inclusão na Lista Nacional de Sítios 
(Diretiva Habitats; Resolução do Conselho de Ministros nº 
45/2014; DR, 1.ª série - N.º 129 - 8 de Julho de 2014).

A Ria apresenta uma configuração bastante recortada, com ca-
nais extensos e frequentemente muito estreitos, e uma muito 

Figura 3. Zona intertidal Figura 4. Salina em exploração
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intensa e diversificada utilização humana, das margens como 
dos biótopos mais lagunares, constituindo um caso comple-
xo e delicado de conservação e ordenamento. As caracterís-
ticas topográficas determinam a fragmentação de alguns 
habitats, sendo comuns pequenas manchas de juncal ou ca-
niçal e pequenos bancos de lodos intertidais. Tomando como 
exemplo os bancos intertidais apenas se encontram grandes 
espaços, formando unidades relativamente contínuas de um 
mesmo tipo de habitat, na área situada sensivelmente entre 
os setores do Bico do Muranzel e da Murtosa.

Assim e considerando a situação no conjunto, haverá que re-
conhecer que a adoção de normas reguladoras do uso da Ria 
e de ações de gestão, num contexto abrangente, constitui 
uma tarefa de extrema complexidade, com a multiplicidade 
de valores e interesses envolvidos a dificultar a tomada de 
medidas de salvaguarda consensuais.

Em qualquer caso, independentemente dos esforços e da 
sensatez das decisões regionais, apenas se poderá regular a 
ação modificadora das populações humanas, já que os pro-
cessos naturais (sedimentares, ecológicos e outros) continu-
arão o seu curso. A evolução destes processos é, bem se 
sabe, sempre difícil de prever, mas onde há uns anos esprai-
ávamos o olhar, para ver o mar a quebrar ao longe, na orla de 
extensas praias de areia, escondemo-nos hoje atrás de pare-
dões para nos defendermos dele, que nos entra pelas portas, 
e isto há de fazer-nos pensar. 
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O VALOR ECONÓMICO DA 
BIODIVERSIDADE: MARISCAGEM  
DO CASULO NA RIA DE AVEIRO

Henrique Queiroga

Resumo: Esta comunicação do ciclo Quintas da Ria 
pretende mostrar um exemplo de avaliação da produção 
da mariscagem do casulo na Ria de Aveiro, baseado 
em estudos desenvolvidos por docentes e alunos da 
Universidade de Aveiro entre 2002 e 2013. Os resultados 
obtidos não constituem uma avaliação bio-económica 
formal deste serviço do ecossistema da Ria, a qual implica 
uma ponderação integrada dos custos e rendimento 
obtidos, bem como a avaliação das mais-valias geradas ao 
longo da cadeia de valor acrescentado.

Palavras-chave: mariscagem, casulo, estimativa económica 

1. Os serviços dos ecossistemas marinhos  
e abordagens para a sua valorização

Os serviços dos ecossistemas são entendidos como as con-
tribuições dos ecossistemas para o bem-estar humano, su-
portando direta ou indiretamente a nossa sobrevivência e 
qualidade de vida (de Groot 2002). Os serviços dos ecossis-
temas dependem das estruturas biofísicas e dos processos 
que decorrem nos ecossistemas, os quais produzem uma 
série de fluxos de materiais vivos (p. ex. biomassa vegetal 
ou animal) e não vivos (p. ex. reciclagem de nutrientes, flu-
xo da água), que são em parte utilizados pelo Homem. 
Estes fluxos são essenciais para manter a enorme diversida-
de de processos biológicos que asseguram o funcionamen-
to dos ecossistemas, e a utilização de parte destes mate-
riais e produtos pelo Homem, dada a enorme dominância 
que o Homem tem atualmente no planeta (Vitousek 1997), 

corre o risco de danificar irreversivelmente as estruturas 
biofísicas e os processos que asseguram o próprio funcio-
namento dos ecossistemas tal como os conhecemos atual-
mente. Esta situação tem inevitavelmente consequências 
nos serviços que os ecossistemas são capazes de prestar, 
presentemente e no futuro.

A avaliação atual é que o Homem, durante as últimas déca-
das, tem modificado os ecossistemas da Terra mais depres-
sa e profundamente do que em épocas anteriores, para 
garantir a procura de alimento, água, madeira, fibras e com-
bustível (MEA 2003). A noção de serviços dos ecossistemas 
foi desenvolvida para responder à necessidade de ligar os 
aspetos biofísicos do funcionamento dos ecossistemas aos 
benefícios prestados às populações humanas, de modo a se 
poderem avaliar, de uma forma o menos ambígua possível, 
as perdas e ganhos ecológicos, socioculturais, económicos 
e monetários decorrentes da degradação dos ecossistemas 
e da biodiversidade (Costanza et al 1997, TEEB 2010).

Figura 1. Mariscagem de berbigão no Canal de Mira
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A noção de serviços dos ecossistemas, assim como os pri-
meiros contributos para a sua avaliação, desenvolveram-se 
a partir dos anos 90 como iniciativa da comunidade cientí-
fica (e. g. Costanza et al 1997). Esta abordagem tem todavia 
sido reconhecida como estratégica, para avaliar o estado 
dos ecossistemas da Terra e contribuir para a sua gestão e 
proteção, por várias organizações internacionais de cariz 
político ou socioeconómico, tais como o Millenium 
Ecossystem Assessment (MEA 2003), desenvolvido no âm-
bito da Organização das Nações Unidas, a União Europeia 
(MAES 2014) ou a iniciativa The Economics of Ecosystem 
and Biodiversity (TEEB 2010).

Existem vários sistemas de classificação dos serviços dos 
ecossistemas. No sistema Common International 
Classification of Ecosystem Services  (Haines-Young & 
Potschin 2013) são consideradas três categorias princi-
pais, descriminadas abaixo com exemplos referentes à Ria 
de Aveiro:

• Serviços de provisão: incluem todos os produtos nutri-
cionais, materiais e energéticos dos sistemas vivos. 
Exemplos: peixe e marisco; moliço (Figura 1).

• Serviços de regulação e manutenção: incluem todas as 
formas pelas quais os organismos vivos modulam ou mode-
ram o ambiente que afeta a performance humana. 
Exemplos: vegetação que consolida as dunas e que contri-
bui para a proteção contra a erosão costeira; reciclagem de 
nutrientes; depuração de efluentes (Figura 2).

• Serviços culturais: cobrem todos os produtos não-
-materiais dos ecossistemas, normalmente não-consu-
míveis, que afetam os estados físico e mental das pes-
soas. Exemplos: turismo; arte (Figura 3).

Esta comunicação do ciclo Quintas da Ria pretende mos-
trar um exemplo de avaliação da produção da mariscagem 
do casulo na Ria de Aveiro, baseado em estudos desenvol-
vidos por docentes e alunos da Universidade de Aveiro en-
tre 2002 e 2013. Os resultados obtidos não constituem 
uma avaliação bio-económica formal deste serviço do 
ecossistema da Ria, a qual implica uma ponderação inte-
grada dos custos e rendimento obtidos, bem como a ava-
liação das mais-valias geradas ao longo da cadeia de valor 
acrescentado.

Os resultados constituem todavia estimativas da produção 
anual do casulo, bem como do seu valor de primeira venda, 
que contribuem para o conhecimento do ecossistema e da 
sua envolvente socioeconómica, permitem avaliar as ten-
dências temporais recentes, e constituem um exemplo das 
metodologias que podem ser aplicadas para avaliar a im-
portância económica dos serviços de provisão do ecossiste-
ma da Ria.

Figura 2. Danos causados no cordão dunar pela erosão  
costeira na zona do Areão
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2. Um exercício de estimativa do valor anual  
de primeira venda do casulo na Ria de Aveiro

O casulo (Diopatra neapolitana) é um poliqueta carnívo-
ro, sedentário, que vive dentro de um tubo membranoso 
por si segregado, ocorrendo nos bancos de maré dos es-
tuários (Figura 4). Pertence a um género taxonómico 
(Diopatra) que inclui várias espécies distribuídas nos 
Oceano Atlântico e Índico (Fauvel, 1923; Paxton & Chou, 
2000). Esta espécie é capturada em grandes números na 
Ria de Aveiro, sendo utilizada por pescadores desportivos 
na pesca de várias espécies de valiosos peixes demersais, 
tais como o robalo, a dourada e o sargo.

Nos bancos de maré da Ria de Aveiro, é possível distinguir 
esta atividade de mariscagem das outras igualmente pra-
ticadas nestes locais (como a apanha do berbigão, da na-
valha, etc.) a partir das margens. Uma vez que o tubo e o 
animal se encontram enterrados no substrato, os maris-
cadores utilizam uma enxada ou uma pá (Figura 4) espe-
cialmente construída para este fim (“pachil”) para cortar 

Figura 3. Pequeno veleiro no Canal de Ovar

a parte anterior do corpo do animal (entre 10 a 15 cm). 
Os mariscadores deslocam-se para os bancos na maré va-
zante, a pé ou de barco, e iniciam as capturas deslocando-
-se ao longo do banco a par com a linha de água. Iniciada 
a enchente, os mariscadores tornam a deslocar-se a par 
com a linha de água e terminam quando os bancos de 
maré voltam a ficar submersos. Posteriormente, os casu-
los capturados são divididos em doses de 20 ou 21 indiví-
duos, embrulhados em jornal, e vendidos a lojas locais, 
nacionais ou internacionais.

Com vista a monitorizar a atividade de mariscagem do ca-
sulo no Canal de Mira, uma das principais zonas de colhei-
ta desta espécie, foram realizados desde 2001/2002 três 
estimativas da produção anual. Estas estimativas baseiam-
-se em amostragens de campo num conjunto de dias dis-
tribuídos pelas diferentes combinações resultantes das 
quatro estações do ano e da amplitude de maré, cobrindo 
um ano completo, de forma a poder amostrar a variação 
sazonal característica das zonas temperadas, na qual a Ria 
de Aveiro se insere (Primavera-Maré Viva, Primavera-
Maré Morta, Verão-Maré Viva, Verão-Maré Morta, etc.). 
Em cada data de amostragem, os bancos de maré do Canal 
de Mira (Figura 5) foram visitados nos períodos de maré 
vazia, realizando-se a contagem do número de mariscado-
res através das margens, com o auxílio de binóculos, para 
determinar o Esforço de Captura (E). No fim da sessão, 
entrevistaram-se mariscadores escolhidos de forma alea-
tória, por forma a pesar os resultado das capturas e poste-
riormente calcular as Capturas Por Unidade de Esforço 
(CPUE). Em cada uma das oito combinações estação do 
ano/amplitude da maré é possível pois estimar a média do 
Esforço de colheita (mariscadores*min), e a média das 
Capturas Por Unidade de Esforço (CPUE, em 
kg*(mariscador*min)-1), sendo estimados os valores de 
Capturas Médias Diárias pela multiplicação das duas 
variáveis.
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Em 2001/2002 estimou-se a captura anual de casulo em 
cerca de 45 toneladas, com um valor comercial de primeira 
venda estimado em cerca de 350 mil euros (Cunha et al., 
2005). O segundo estudo, em 2007/2008, estimou que a 
captura anual rondava 29 toneladas, o que corresponde a 
224 mil euros (Freitas et al., 2011). Tendo por base esta re-
dução de produção, de cerca de 16 toneladas, realizou-se o 
terceiro estudo, em 2012/2013, estimando-se que as cap-
turas anuais foram de cerca de 9 toneladas, o que corres-
ponde a cerca de 58 mil euros de valor de primeira venda 
(Aleixo, 2013). As figuras 6, 7 e 8 mostram o agregado dos 
valores de Esforço de Captura, Capturas Por Unidade de 
Esforço e Capturas Médias Diárias para os três períodos 
anuais em que este estudo foi realizado no Canal de Mira. 

Adicionalmente, o terceiro estudo contou ainda com amos-
tragens nos bancos de maré do Canal de Ovar, uma vez que 
foi sugerido por Freitas et al. (2011) que poderia estar a 
ocorrer uma deslocação dos mariscadores para a zona nor-
te da Ria de Aveiro, dada a redução verificada do primeiro 
para o segundo estudo. Por motivos logísticos, os bancos 
de maré do Canal de Ovar foram amostrados apenas em 
sete datas, pelo que não foi possível estabelecer compara-
ções entre as diferentes estações do ano e as diferentes 
amplitudes de maré. No entanto, estimou-se que cerca de 
36 toneladas de casulo foram capturadas no Canal de Ovar, 
o que demonstra a elevada produtividade destes bancos e 
sustenta a sugestão de Freitas et al. (2011).

Esta redução de 45 toneladas em 2001/2002, para 29 tone-
ladas em 2007/2008 e para 9 toneladas em 2012/2013 re-
vela que, de facto, o rendimento da atividade de marisca-
gem do casulo no Canal de Mira está a diminuir, em 
consequência da redução nos valores de Esforço de Captura 
e de Capturas Por Unidade de Esforço. 

Uma vez que esta espécie serve de alimento para espécies 
de peixes demersais, como o robalo, e para aves nos perío-
dos de maré baixa, o impacto da prática desta atividade na 
população de D. neapolitana e respetiva dinâmica a teia 
trófica requer ainda informação, embora exista já preocu-
pação nesse sentido (Crey et al., 1987; Luís, 1998). 
Paralelamente, o impacto de outras atividades que decor-
rem nos bancos de maré, como a apanha de bivalves, apre-
senta também consequências ao nível da alteração da tex-
tura e composição do substrato (Anderson and Meyer, 
1986) que deveriam também ser estudadas nos bancos de 
maré da Ria de Aveiro.

Figura 4. Mariscador de casulo, utilizador do “pachil”, revirando  
o sedimento para recolher os casulos cortados.
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Figura 5. Representação dos bancos de maréamostrados  
no Canal de Mira

Figura 6. Representação do Esforço de Captura  
para os três anos de estudo

Figura 8. Representação das Capturas Médias Diárias  
para os três anos de estudo

Figura 7. Representação das Capturas Por Unidade de Esforço  
para os três anos de estudo
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A dinâmica da prática desta atividade poderá indicar a ne-
cessidade de medidas de gestão que conduzam a utilização 
mais sustentável dos recursos. As mais recentes alterações 
na legislação, através da portaria nº 14/2014, de 23 de ja-
neiro, demonstram a preocupação nacional face à redução 
do rendimento desta atividade e dos seus impactos no 
ecossistema, estabelecendo um limite máximo de captura 
para anelídeos. 

No entanto, é ainda necessário desenvolver mais estudos 
relacionados com a produção biológica, baseados, por 
exemplo, em modelos dinâmicos ou modelos de produção, 
para determinar se esta diminuição revela um caso de so-
bre-exploração dos recursos, tem por base a redução do 
esforço de captura e das capturas por unidade de esforço, 
ou resulta de flutuações biológicas ou ambientais. Não obs-
tante, a influência desta atividade na economia familiar de 
muitas famílias da região deve ser considerada aquando da 
criação de medidas de gestão. 
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RIA DE AVEIRO – CORAÇÃO DO SOLAR  
DA RAÇA MARINHOA

Elisabete Guicho Ferreira

Resumo: Portugal, apesar de pequeno no que respeita à sua 
dimensão territorial, possuiu uma riqueza genética invejável. 
Existem 58 Raças Autóctones nacionais, das quais 15 são de 
bovinos. Na região litoral centro, junto à Ria de Aveiro, veio-
se fixar o bovino Marinhão, que pelas suas características 
morfológicas possuía os requisitos necessários aos trabalhos 
nos campos alagadiços, nas marinhas de arroz e na arte 
xávega1. Estes bovinos, hoje severamente ameaçados de 
extinção, estão na origem do único produto reconhecido 
com Denominação de Origem Protegida da região – A 
Carne Marinhoa DOP2. As entidades responsáveis pela 
gestão desta qualificação e da sua comercialização têm-se 
deparado com diversos constrangimentos, quer devido à 
baixa produção, quer devido à concorrência verificada pelas 
carnes de bovino indiferenciadas que invadem o mercado 
nacional. Para contornar este problema, a cooperativa que 
comercializa este produto tem apostado nos circuitos curtos 
de comercialização, tentando implementar no consumidor 
o espírito de consumir localmente o que localmente é 
produzido ao ritmo da natureza.

Palavras-chave: Raça Marinhoa, Ria de Aveiro, Carne 
Marinhoa DOP.

1. Introdução

A zona da Ria de Aveiro, conhecida por marinha, dispondo 
de elevados recursos forrageiros e com outras exigências, 
dado tratar-se de terrenos mais ou menos alagadiços, sujei-
tos a cheias sazonais, exigia a fixação de um bovino de ele-
vado porte e que no aspeto dinamóforo fosse portador de 
boas qualidades de trabalho, o que vinha de encontro ao 
que o agricultor da marinha necessitava. Surge então o bo-
vino Mirandês de perfil sub-côncavo, que se dispersa pelo 
país dando lugar a sub-raças e variedades, uma das quais se 
fixou nesta região sendo hoje perfeitamente identificada e 
conhecida por Raça Marinhoa, única raça autóctone bovina 
da região centro-litoral.

Ao longo do tempo e de acordo com as necessidades dos 
criadores da serra que se avizinha (Serra do Caramulo e 
Préstimo) estes animais foram-se também aí instalando 
dado que se adequavam perfeitamente às exigências do 
minifúndio caracterizando-se pela sua grande capacidade 
de tração, indo com vantagem ocupar um espaço inviável à 
mecanização.

A produção leiteira que aqui também encontra condições 
favoráveis à sua exploração, bem como a inevitável mecani-
zação, levam a um decréscimo drástico aos efetivos desta 
raça, tornando-a frágil no que respeita à sua manutenção. 
Como consequência direta, os animais outrora explorados 

1Arte xávega é uma pesca artesanal feita com rede de cerco e o seu equipamento é composto dum longo cabo com flutuadores, tendo na sua metade de  

comprimento um saco de rede em forma cónica (xalavar). Antigamente a recolha era feita com a ajuda de juntas de bois e força braçal, atualmente por tração  

mecânica, dois tratores. (http://pt.wikipedia.org/wiki/X%C3%A1vega)

2DOP – Denominação de Origem Protegida. É, segundo Truninger e Freire (2011), o grau de proteção comunitária mais exigente, estando as características do  

produto subjacentes ao ambiente e região de origem, privilegiando os fatores humanos ou naturais como clima, solo e saber local. A produção e processamento  

da matéria-prima devem ocorrer na área geográfica definida.
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quase que exclusivamente na sua aptidão trabalho, passam 
a ser explorados na aptidão cárnica, tendo obtido a qualifi-
cação como denominação de origem protegida, em 4 de 
fevereiro de 1994. Esta carne, tal como todas as outras pro-
venientes de animais de raças autóctones, é resultado de 
uma combinação única de genética e ambiente, de raça e 
habitat, de maneio produtivo e reprodutivo e ciclos biológi-
cos mais longos e respeitadores dos animais, quando com-
parada com animais provenientes de cruzamentos indus-
triais ou raças exóticas. 

A comercialização deste produto proveniente de um patri-
mónio genético único e intrinsecamente ligado à cultura, 
tradições, paisagem e saber fazer das gentes desta região, é 
pois, o garante da sobrevivência desta raça, bem como das 
paisagens únicas e dos seus guardiões (criadores) que tei-
mam em persistir.

 
2. Um pouco de história

Num espaço geográfico dominado pelo Litoral, conhecido 
por Marinha, e constituído por terrenos de formação re-
cente, com um solo caracterizado pela ausência de relevo, 
com grande humidade e fracas oscilações térmicas, dispon-
do de bacias hidrográficas tão importantes como os estuá-
rios do Vouga, Águeda, Antuã e Cértima, onde se tornava 
necessário a existência de um animal possante, pernalteiro, 
cujos membros facilitassem as lavouras exigidas pela cultu-
ra do arroz, característica desta região, veio a fixar-se o bo-
vino Marinhão, sendo este um fator (entre outros, claro) de 
fixação das populações às suas aldeias. 

As referências mais antigas a esta Raça remontam ao final 
do século XIX, e foram utilizadas por Silvestre Bernardo 
Lima3 que descreveu a derivação da palavra Marinhoa, rela-
cionando-a com Marinhas, referindo-se à região costeira da 
Beira Litoral. Aí, estes animais eram utilizados para fazer as 
lavouras nas marinhas de arroz devido à sua elevada força 
motriz e grande porte, chegando a atingir 1,40m de altura e 
1000 Kg de peso (Figura 1). 

Devido às suas características únicas, de docilidade, fácil 
maneio e grande adaptabilidade, começaram a ser utiliza-
dos pelos agricultores em trabalhos tais como sachas, aber-
tura de regos, lavouras, semeaduras, transportes, tirar água 
à nora e arte xávega, tornando-se indispensáveis nas fainas 
agrícolas e na pesca artesanal. 

3Silvestre Bernardo Lima (1824-1893) terminou os estudos de Medicina Veterinária em 1844, tendo-se distinguido principalmente na área de Zootecnia.  

Publicou dezenas de trabalhos ao longo da sua carreira, muito contribuindo para o desenvolvimento dos serviços da agropecuária nacional, sendo ainda  

hoje uma referência neste setor.  

Figura 1. Exemplares da Raça Marinhoa (Fonte:ACRM)



99

De imediato se verifica uma grande proliferação, estando 
registados no arrolamento da década de 40 a existência de 
23995 animais, que se estendem já para fora da zona ini-
cialmente designada como solar, que se constituiu na zona 
ocidental, litoral ou marinha de origem sedimentar, carac-
terizada pela ausência de relevo, grande humidade e fracas 
oscilações térmicas, isto é, os concelhos de Aveiro, Ílhavo, 
Vagos, Ovar, Murtosa e Estarreja, sendo a área de disper-
são aumentada para os concelhos de Águeda, Oliveira do 
Bairro, Albergaria-a-Velha, Oliveira de Azeméis, Sever do 
Vouga, Anadia, Mealhada, Mira, Cantanhede, Coimbra, 
Soure, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz (Figura 2).

Com a industrialização e consequente aumento do parque 
de alfaias da região, o trabalho desenvolvido pelos animais 
desta Raça foi secundarizado, não sendo de todo alheio o 
aumento da produção leiteira, que aqui encontrou um am-
biente propício à criação de uma bacia leiteira de impor-
tância relevante no todo nacional. Assim, as explorações 
agrícolas transformaram-se em agropecuárias e as 
Marinhoas foram substituídas por animais de leite. No en-
tanto, e dada a sua forte ligação ao homem, em quase to-
das as explorações permaneceu pelo menos um animal 
desta Raça. Em consequência assistimos a um forte decrés-
cimo do efetivo. Simultaneamente muitos agricultores en-
contram ocupação nas fábricas e tendo em vista um com-
plemento económico dos seus agregados familiares, 
continuaram a desenvolver uma agricultura em part-time 
(aos fins de semana e depois das horas de trabalho), sendo 
que, em muitos casos, a exploração agropecuária passou a 
ser desenvolvida quase exclusivamente pelas mulheres 
que permaneciam desempregadas. Tal facto contribuiu 
para o não desaparecimento total da Raça Marinhoa. 
Nesse momento é sentida a necessidade de preservar o 
património genético ainda existente, surgindo então, um 
grupo de criadores que se unem neste propósito, consti-
tuindo a ACRM - Associação de Criadores de Bovinos da 

Figura 2. Solar e área de dispersão da Raça Marinhoa (fonte: ACRM)

Raça Marinhoa. Estávamos no ano de 1992 (11 de Maio) e, 
em 17 de Novembro, S. Exa o Sr. Diretor Geral da Pecuária 
confere capacidade legal à ACRM, de tomar a seu cargo a 
gestão do Livro Genealógico da Raça Marinhoa, cujo 
Registo Zootécnico havia já sido iniciado pela Direção Geral 
de Pecuária em 1988. Foi desde sempre preocupação da 
ACRM preservar o efetivo ainda existente e desenvolver 
atividades no sentido do seu melhoramento, potenciando 
a aptidão carne em detrimento da aptidão trabalho, atra-
vés do controlo da atividade dos Postos de Cobrição exis-
tentes e iniciando um processo de seleção e testagem de 
reprodutores destinados à recolha de sémen e distribuição 
pelas entidades que nesta zona se dedicam à Inseminação 
Artificial. 
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Em simultâneo, foi solicitado à Comunidade Económica 
Europeia – CEE, o pedido de registo da Denominação de 
Origem Protegida para a Carne Marinhoa, tendo sido 
apresentado o Caderno de Especificações e proposta a 
ACRM como Entidade Gestora do uso da respetiva 
Denominação. Esta Denominação foi reconhecida pelas 
Entidades Nacionais e consagrada como Produto de 
Qualidade pelo Despacho 32/94, DR nº29, II Série, de 4 
de Fevereiro. 

A Carne Marinhoa foi registada como Denominação de 
Origem Protegida (DOP) nos termos do Regulamento CE 
nº 1107/96, publicado no Jornal Oficial das Comunidades, 
nº L148, em 21/06/1996, p1. Em 3 de Maio de 2000, a 
ACRM, é nomeada Entidade Gestora de Carne Marinhoa 
DOP em Diário da República nº 102, II Série.

A exploração do gado bovino marinhão, tal como é prati-
cada na zona geográfica considerada, deve manter-se 
com uma alimentação tradicional, tendo como base as 
pastagens naturais que tanto proliferam nesta região. É o 
caso da zona que circunda a Ria onde durante uma 
grande parte do ano os animais permanecem, exigindo 
apenas que se lhes forneça água potável. Nos meses mais 
rigorosos ou quando estão para parir, recolhem ao 
estábulo, sendo-lhes então fornecida alimentação seca 
misturada com alguns verdes.

Noutras zonas, em que os animais vivem em regime de 
estabulação, são os azevéns, o milho, a bandeira, as pa-
lhas dos cereais e feno que, de acordo com a época, cons-
tituem o cardápio alimentar destes animais.

Existem ainda muitos criadores que fornecem aos ani-
mais farinhas caseiras à base de milho e arroz e outros 
cereais, assim como os mais variados subprodutos de ori-
gem vegetal existentes na exploração (Figura 3).

3. Fileira da Carne Marinhoa DOP – da origem  
à certificação 

O Agrupamento de Produtores de Carne Marinhoa DOP 
(ACRM) assegura a rastreabilidade do produto quer a mon-
tante, quer a jusante, fazendo respeitar os conceitos consa-
grados na definição inequívoca e universal da 
Rastreabilidade dos Produtos Alimentares, nomeadamente 
da Carne de Bovino. Este compromisso, assumido pela 
ACRM, é garantido pelo acompanhamento dos animais de 
Raça Marinhoa, desde o nascimento até ao abate. 

A ACRM, para além de Agrupamento Gestor da DOP é igual-
mente responsável pela Gestão do Livro Genealógico da 
Raça, sendo por isso, a única entidade identificadora com 
capacidade de atribuição desta Raça. Assim, a identificação 
dos animais (que serão abatidos para a produção de Carne 
Marinhoa DOP, e todos os outros) é assegurada a 100% por 
esta Associação, fazendo a confirmação da paternidade e 
iniciando o acompanhamento do maneio produtivo do ani-

Figura 3. Alimentação da Raça Marinhoa (Fonte: ACRM)
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mal, bem como do cumprimento das normas de bem-estar 
animal e a inscrição no Livro de Nascimentos da Raça 
Marinhoa. Para além da identificação por marcas auricula-
res, a ACRM utiliza ainda o método de identificação por 
marcadores genéticos e a identificação eletrónica. 

No decorrer do seu trabalho regular de gestão do Livro 
Genealógico, a ACRM faz visitas frequentes às explorações, 
para efetuar controlos de performances (avaliação do de-
senvolvimento) aos animais. 

Chegada a fase do abate, cada produtor (individualmente), 
solicita ao Agrupamento de Produtores o uso da DOP. A 
ACRM confirma, então, se o animal cumpriu os requisitos, 
relativos à sua identidade e ao cumprimento do disposto 
no Livro Genealógico da Raça, estipulados no Caderno de 
Especificações, informando o Organismo de Controlo, a 
CERTIS do seu parecer (Figura 4).

Aquando do abate, o matadouro (Matadouros da Beira 
Litoral SA, em Aveiro) atribui uma divisa de abate a cada 
animal, passando a ser esse o código que associado ao nú-
mero de identificação individual do bovino os permite cor-
relacionar os acontecimentos em vida com a carne prove-

Figura 4. Fileira da Carne Marinhoa DOP (fonte: ACRM)

niente de cada animal. A essa divisa de abate está associada 
a classificação da carcaça, a marca de salubridade bem 
como todas as ocorrências de abate. 

Figura 5. Pratos confecionados com Carne Marinhoa DOP  
(Fonte: ACRM)

Após o abate, o Organismo de Controlo (OC) atribui marcas 
de certificação a cada quarto do animal, quando se destine 
a ser comercializado em carcaça, ou a cada peça açouguei-
ra, para animais que serão desmanchados. Esse OC emite 
um Certificado de Conformidade, onde consta a proveniên-
cia do animal, bem como o número de identificação do 
mesmo ou código da desmancha e respetivas marcas de 
certificação atribuídas. Este Certificado acompanha a carne 
até ao local de comercialização ou até à residência do con-
sumidor final. 

De todos os procedimentos descritos é constituído um  
dossier por animal que se encontra arquivado na sede do 
Agrupamento de Produtores. 

Importa reforçar que, um animal da Raça Marinhoa não 
perde essa designação por ter nascido fora do Solar da 
Raça, no entanto a carne que dele poderá ser proveniente 
não beneficiará do nome Carne Marinhoa DOP (Figura 5), 
será, então, carne bovina indiferenciada.
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4. Comercialização 

Consequência de processos globais de transformação social 
e territorial (Figueiredo, 2011), verificou-se, nas últimas dé-
cadas, um afastamento ao mundo rural, com consequente 
desconhecimento dos ciclos de produção primários e uma 
sedentarização, criando-se uma dupla atitude do consumi-
dor. Se, por um lado, a vida ocupada (e as dificuldades eco-
nómicas vigentes) os leva a optar por alimentos práticos, 
pré-cozinhados e de rápida preparação, por outro lado, 
mostram-se (alguns, poucos, um nicho) cada vez mais inte-
ressados pelos alimentos mais sãos, mais nutritivos, saboro-
sos e ligados às regiões e à tradição (com identidade), pro-
duzidos para responder por aqueles que, segundo 
Figueiredo (2011), trabalham em nome do bem comum, 
necessidades exteriores nem sempre reconhecidas local-
mente, em que o fio condutor é a qualidade. Truninger e 
Freire (2011) referem-se a este tipo de produtos como in-
corporando uma forte ligação ao território (simbólica, po-
rém), relacionando-os com o termo terroir e os sentimentos 
de pertença associados. 

Este paradigma, nomeadamente a crescente preocupação 
com a alimentação, poderá dever-se à emergência das no-
vas ameaças, bem reais para a saúde pública que vieram 
debilitar a confiança dos consumidores no que respeita à 
segurança alimentar. 

Muitas vezes estes dois conceitos - qualidade e segurança 
alimentar - se têm confundido, no entanto a segurança dos 
alimentos é, sem dúvida, a condição primária da qualidade, 
sendo obrigatória. Isto poderá dever-se, em grande parte, à 
falta de informação aos consumidores (e à falta de curiosi-
dade e interesse destes) sobre os benefícios associados a 
uma DOP, que poderia transmitir confiança nos alimentos 
produzidos numa região determinada, segundo os métodos 
tradicionais e sujeitos a um rigoroso controlo de qualidade. 

Como a nossa agricultura não pode competir em quantida-
de e valores, com outros países, e apesar de, segundo 
Cristas (2013), verificar-se ultimamente o ressurgimento de 
uma cultura (talvez uma moda) ligada ao regresso à terra e 
aos valores da ruralidade, a diferenciação parece ser a úni-
ca alternativa para estimular a atividade rural, criando uma 
mais-valia regional, necessária para um desenvolvimento 
agrícola sustentado, numa realidade de pequena e média 
propriedade, em que, segundo a ACRM prevalecem 616 ex-
plorações, muitas das quais com 2 a 3 fêmeas reprodutoras, 
num efetivo total de 2567 animais, dos quais apenas 1367 
são fêmeas, e em que a média de idade dos produtores se 
situa nos 60 anos, para além do grau de escolaridade (mé-
dio) ser muito baixo (existe ainda uma percentagem consi-
derável de iletrados). 

A comercialização de um Produto Qualificado como este, 
que conjuntamente com as suas congéneres têm uma im-
portância no todo nacional que não chega aos 2,5%, prove-
niente de uma Raça Autóctone em severa ameaça de extin-
ção, numa realidade económica e social substancialmente 
adversa, quando o mercado nacional é invadido por produ-
tos cárneos vindos dos mais variados pontos do mundo 
(produzidos sabe-se lá como), e perante um consumidor 
pouco exigente, tem sido um imensurável desafio ao longo 
dos últimos anos. 

Apesar do escoamento da totalidade da produção não ser 
feito por via da DOP, uma vez que os produtores (muitos 
deles) possuem canais próprios e regulares de escoamento 
(muitos para Espanha), quer dos animais da Raça Marinhoa, 
quer das outras espécies que criam ou recriam, a importân-
cia da proteção como DOP é inquestionável. 

Esta proteção estende-se desde o nível da propriedade in-
telectual (registo do nome), à manutenção da Raça pura, 
isto é, quer por definição de DOP, quer pelas normas descri-
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tas no Caderno de Especificações da Carne Marinhoa, ape-
nas os animais com genealogia conhecida e cujos progeni-
tores estejam registados no Livro Genealógico da Raça, 
nascidos, criados, recriados e abatidos na área de produção 
reconhecida, poderão beneficiar desta qualificação. Para 
além das implicações intrínsecas socioeconómicas, am-
bientais, ecológicas e territoriais, contribuí fortemente para 
a preservação de um património genético único. Por fim, 
esta proteção comunitária permite que os criadores desta 
Raça beneficiem de apoios financeiros importantes para a 
sustentabilidade das explorações, muitas delas (como já o 
referimos), de uma dimensão muito pequena, compensan-
do, de algum modo, o contributo que estes produtores dão 
à sua Região pela produção de valor não só de uso direto 
como também de uso indireto. Não estando a cargo do 
Agrupamento (existe uma Cooperativa denominada 
CARMARDOP – Carne Marinhoa CRL, para esse efeito), da 
comercialização iremos abordar apenas aspetos relaciona-
dos com a estratégia adotada, com vista ao objetivo co-
mum que une produção e comercialização – a manutenção, 
como diz Truninger e Freire (2011), de territórios e seres 
humanos intrinsecamente articulados. Essa estratégia, o 
circuito curto ou de proximidade, foi já aqui abordada, ten-
do-se constituído como uma alternativa, no caso da Carne 
Marinhoa DOP, em 2009, face à dificuldade de escoamento 
por canais tradicionais de comercialização. 

O que inicialmente representava um grupo restrito de fa-
miliares e amigos de diretores e colaboradores diretos da 
Marinhoa, foi-se desenhando como uma alternativa viável 
e sustentável para a Raça. Segundo informações espelha-
das no inquérito anual aos Agrupamentos Gestores, elabo-
rado pelo GPP, a comercialização de Carne Marinhoa DOP, 
em circuito curto, triplicou nos últimos quatro anos, repre-
sentando atualmente cerca de 35% no total de vendas, ga-
nhando aos poucos o lugar que antes estava preenchido 
pela restauração e talhos. 

Tibério (2013) refere os benefícios sociais, económicos 
e ambientais desta forma de comercialização, que 
quando aliados à ideia de Figueiredo (2011), que, cita-
mos, “O rural (plural) contém outras vidas e outras se-
mentes de muitos futuros.”, poderão ser um indicador 
que esta Raça tão diferenciada por ser rústica de planí-
cie, de beira ria e até de beira mar, poderá continuar a 
ser uma semente para o futuro desses gentes (os seus 
guardiões).
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UMA “RIA DE SONHO” A VELEJAR  
RUMO AO FUTURO 

Nuno Silva

Resumo: Após uma breve introdução à história desportiva do 
Sporting Clube de Aveiro, um Clube com forte vocação para 
as modalidades aquáticas, este artigo descreve as principais 
atividades desenvolvidas pela Academia de Vela do emblema 
aveirense, tendo como pano de fundo a “nossa sala de visitas” 
- a Ria de Aveiro. Nesta “viagem à vela”, que começa em Aveiro 
na Primavera de 1951, 100 anos aproximadamente após a 
criação do primeiro clube de vela na Península Ibérica em 
1856, são abordados alguns dos momentos mais marcantes 
e apresentados alguns projetos inovadores desenvolvidos em 
prol de uma atividade náutica que convive serenamente com 
a Ria e amiga do ambiente, à sombra da mais elevada ética 
desportiva. A destacar neste artigo, e fruto de uma parceria 
com a Universidade de Aveiro (UA) e com a Administração 
do Porto de Aveiro (APA), o lançamento do Projeto “RIA SEM 
LIMITES”, uma iniciativa única que tem a Ria de Aveiro como 
palco, e que permite a pessoas de mobilidade condicionada 
usufruir em segurança da arte de velejar, abrindo assim o 
caminho para uma “Ria Sem Limites”, uma “Ria de Sonho”. 
As mais recentes participações nas competições universitárias 
de vela e em provas oficiais nacionais e internacionais são 
igualmente descritas, com enfâse no período temporal 
dos últimos 10 anos (2004-2014), um autêntico período de 
“ouro” vivido naquela que é a escola de formação em Vela 
mais antiga da Ria de Aveiro. Nesta “viagem à vela” não são 
esquecidas algumas das dificuldades que a Ria de Aveiro 
apresenta para a prática desta sua modalidade ex-líbris.

Palavras-chave: Ria de Aveiro, Vela, Vela Adaptada, Ria 
Sem Limites, Desporto Universitário, “Café da Ciência – 
Conversas à Vela”, ”1ª Regata de Vela Aveiro-Ovar (1958)”, 
Sporting Clube de Aveiro, Academia de Vela.

1. Introdução

O Sporting Clube de Aveiro, fundado no dia 21 de Março de 
1951, é um Clube de referência da Cidade e da Região de 
Aveiro, bem como aos níveis nacional e internacional.

A Motonáutica foi a primeira secção do Clube, que nasceu pra-
ticamente com esta nobre modalidade, sendo o Sporting 
Clube de Aveiro um dos membros fundadores da Federação 
Portuguesa de Motonáutica. De referir que esta teve a sua 
sede no Clube, sendo o seu primeiro Presidente Manuel Alves 
Barbosa, do Sporting Clube de Aveiro, considerado o melhor 
piloto português de motonáutica de sempre. Ainda na década 
de 1950, é formada no Clube a Secção de Vela, fruto do entu-
siasmo de um grupo de apaixonados pelas embarcações à 
vela, naquela que foi a primeira escola de Vela da Ria de Aveiro.

De salientar igualmente que o Clube aveirense se dedicou com 
grande entusiasmo ao Automobilismo nas primeiras décadas 
da sua existência, destacando-se entre os seus atletas António 
Augusto Martins Pereira com os seus bólides ALBA, e João 
Carlos Aleluia.

Em meados da década de 1960, o Sporting Clube de Aveiro foi 
pioneiro ao iniciar a prática de ginástica na cidade de Aveiro, 
tendo obtido posteriormente vários títulos de Campeão 
Nacional.

Um marco importante na vida do Clube, e face à forte ativida-
de em prol do desporto prontamente reconhecida pelos ór-
gãos competentes, foi a atribuição em 1982 do estatuto de 
Instituição de Utilidade Pública, que veio assim premiar todo o 
esforço e empenho de dirigentes e atletas do emblema 
aveirense.

Nas últimas décadas, para além da forte expressão na modali-
dade de Vela de recreio e de competição, o Clube tem-se dedi-
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cado igualmente às modalidades de Natação e Canoagem, 
numa nítida aposta e vocação para as modalidades náuticas.

À construção da garagem náutica em 1971, seguiu-se a 
construção das piscinas do Clube em 1999, tendo o Clube 
iniciado em 2010 uma ambiciosa obra de requalificação do 
Pavilhão de Vela/Canoagem, localizado em pleno coração 
das marinhas de sal de Aveiro a 2 minutos do centro da 
Cidade (ao lado do CMIA – Centro de Monitoração e 
Interpretação Ambiental). Esta tão desejada requalificação 
veio permitir a prática de Vela para pessoas com mobilidade 
reduzida, para além de proporcionar uma infraestrutura des-
portiva de última geração para os seus atletas.

Ao longo da sua curta mas rica história, foram milhares os 
atletas que envergaram as cores do Clube, que também teve 
outras secções tais como Polo Aquático, Xadrez e Minigolfe, 
entretanto extintas por razões várias.

 
2. A Velejar de “vento em popa” desde  
os anos 50

Após a criação da Secção de Vela na década de 50, um con-
junto de entusiastas decidem promover uma regata à vela 
unindo Aveiro e Ovar pelas águas da Ria. A ideia nasceu em 
1958, à mesa de um café onde se encontravam três visioná-
rios: “… um velejador, um vareiro de gema e uma pessoa com 
uma profunda paixão pelos desportos náuticos…”.  “… José 
Luis Archer dedica à Vela todos os seus momentos disponí-
veis...”, “…Bernardino Silva, é como se costuma dizer, doente 
por esta Ria feiticeira. E José Sucena Pinto, doente também 
pelos desportos náuticos. Foi assim que nasceu a Regata…”.

Segundo os organizadores, os objetivos desta prova seriam 
“… Antes de mais, fazer a propaganda da Vela entre as gen-
tes da nossa Ria tão ligadas já às coisas do mar. Chamar para 

este salutar desporto possíveis valores que se perdem por 
falta de contacto com velejadores de comprovada categoria, 
despertando neles o gosto pela competição, não como luta 
para a conquista de um troféu, mas como demonstração de 
saber e de perícia no manejo da embarcação tudo à sombra 
da mais elevada ética desportiva…”.

“...E por último pôr diante dos nossos visitantes a beleza pa-
norâmica da Ria e a grandiosidade das suas perspectivas. A 
Ria é um cenário a mudar constantemente, com o pano de 
fundo da Gralheira e do Caramulo, e com o Buçaco a perder-
-se no horizonte. Aqui as salinas. Além, os moliceiros-reminis-
cência da presença fenícia na região a sulcarem as águas em 
todas as direcções, velas prenhes, numa cavalgada de enton-
tecer, ou em posições arrepiantes para o leigo, quando a na-
vegar à bolina. Mais além, bonacheirões mercanteis a sulca-
rem os milhentos canais, dando ao visitante desprevenido a 
ilusão de que navegam por terra firme...”.

Nos dias 16 e 17 de Agosto de 1958 realizou-se assim a “1ª 
Regata de Vela Aveiro-Ovar”, organizada por uma comissão 
de aveirenses e ovarenses, com cerca de 30 embarcações de 
vários pontos do país a embarcar nesta aventura sem prece-
dentes. A Ria foi palco de uma magnífica competição despor-
tiva, na qual as velas brancas das embarcações, como que 
gaivotas evoluindo no espaço, brindaram os presentes com 
uma espécie de bailado nas calmas águas límpidas da Ria 
sorridente.

Sucena Pinto escrevia ainda em Junho de 1958 “… Aveiro vai 
comemorar no próximo ano (1959) o seu milenário. 
Esperamos poder ter o prazer de ver incluído no programa 
das comemorações, um festival, ou melhor, vários festivais 
náuticos, em que a Vela tenha lugar de honra. E que numa 
possível Semana de Vela esteja incluída a “2ª Regata de Vela 
Aveiro-Ovar”, são os votos da Comissão Organizadora desta 
1ª Regata…”.
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E assim foi. Em 1959 nasce a “1ª Semana de Vela da Ria de 
Aveiro” (Figura 1)sobre a égide do Sporting Clube de Aveiro, 
integrando a desejada “2ª Regata de Vela Aveiro-Ovar”, in-
cluindo igualmente a modalidade que praticamente nasceu 
com o Clube – a Motonáutica. 

E é precisamente esta “Regata de Vela Aveiro-Ovar” que 
vem dar origem ao atual “Cruzeiro da Ria”, que celebrou 
em 2012 a sua quinquagésima edição, e que tem ligado 
uma vez por ano, as Cidades de Ovar e Aveiro pela Ria de 
Aveiro, reunindo centenas de velejadores, com as em-
barcações das mais variadas Classes de Vela a “empres-
tarem” o colorido das suas velas às límpidas águas da ria, 
proporcionando momentos de extrema e rara beleza aos 
participantes e aos inúmeros presentes a assistirem à 
regata ao longo das margens da Ria.

Desde então a Secção de Vela do Sporting Clube de 
Aveiro “nunca mais parou”, com destaque para a organi-
zação de inúmeras regatas à vela com grande participa-
ção dos Clubes, não só da Região de Aveiro mas também 
de outros pontos do país. A “Escola Sporting”, carinhosa-
mente designada pelos que por lá passaram, foi assim a 
casa de um elevado número de atletas formados na arte 
de bem velejar, participando em Classes de Vela tão va-
riadas como Moth, Cadete, Europe, L’Equipe, Andorinha, 
Snipe, Catamaran, Vaurien, Sharpie e Optimist, entre 
outras.

Após um período de menor atividade no início deste sécu-
lo, 2004 marca um ponto de viragem na história da vela do 
Clube, com a decisão de dar um novo impulso à Secção de 
Vela. Para tal foram realizados os necessários investimentos 
para formar uma escola de vela de Nova Geração, fruto de 
um conjunto de apoios obtidos pelos dirigentes da Secção 
de Vela, e que vem recolocar o Clube a “velejar de vento em 
popa”, lançando desde então um conjunto de iniciativas  

Figura 1. “1ª Semana de Vela da Ria de Aveiro” uma organização  
do Sporting Clube de Aveiro (1959)
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e projetos diferenciadores, promovendo Classes de Vela até 
então inexistentes no Clube (Laser e 420), aliando sempre a 
tradição na arte de velejar à inovação.

Em 2007, e em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro, 
lança o Projeto “Aveiro Vela”, com o objetivo de recolocar o 
Clube no patamar adequado, lançando novas provas de 
vela, apostando na vertente de formação com um corpo 
técnico devidamente credenciado pela Federação 
Portuguesa de Vela, e relançando e reforçando a velha par-
ceria com Ovar na organização do Cruzeiro da Ria.

Para além da participação em provas locais, o Clube iniciou 
a participação em provas oficiais regionais e nacionais, ten-
do iniciado em 2011, fruto da aposta colocada na excelên-
cia da formação, a participação em provas de vela de âmbi-
to mundial e europeu, recuperando uma tradição do Clube 
em estar representado em campeonatos internacionais.

Destaque ainda para o regresso da organização do Clube 
das míticas provas de “Modelos à Vela” com a participação 
de embarcações de 1 metro radio-controladas, bem como a 
importante organização de regatas com outros Clubes da 
Região de Aveiro, tais como o “Cruzeiro Aveiro-Costa Nova”, 
a “Ria Sailing Cup” e o “Raid Catamarans Torreira-Aveiro”, 
unindo Aveiro aos concelhos de Ílhavo e da Murtosa pelas 
águas da Ria de Aveiro. E claro não esquecendo “desporti-
vamente” a nossa Cidade de Aveiro, com a integração da 
tradicional “Regata Santa Joana / Universidade de Aveiro / 
Porto de Aveiro” nas Festas da Cidade de Aveiro em Maio, 
numa colaboração habitual com a Câmara Municipal de 
Aveiro.

Foi assim o início de um período de “ouro” na vida despor-
tiva do Clube, lançando as bases de uma Academia de Vela 
inovadora, pujante e solidária, que deu os seus frutos a to-
dos os níveis.

Outras regatas de caráter mais pontual também foram co-
locadas de pé para assinalar efemérides, nomeadamente a 
“Regata Abertura da Barra do Porto de Aveiro – Vela Ligeira” 
em 2008 e a “Regata do Centenário da República” realizada 
em 2010, associando-se o Clube a importantes momentos 
da sociedade civil.

 
3. Vela Universitária

Uma das valências da Academia de Vela do Sporting Clube 
de Aveiro tem sido a estreita parceria com a Universidade 
de Aveiro, que já vem de longa data, bem como com os seus 
Serviços de Ação Social (SASUA) e a sua Associação 
Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv). 

Nesta colaboração devidamente protocolada, o Sporting 
Clube de Aveiro promove um conjunto de atividades com a 
academia aveirense, sendo de destacar a colaboração na 
organização de provas de Vela integradas na Federação 
Académica do Desporto Universitário (FADU), a participa-
ção de estudantes universitários nas equipas de Vela do 
Clube e a modalidade de Vela para a academia integrada 
nas Atividades Culturais e Desportivas (ACDs) da Associação 
Académica.

A destacar, entre as várias atividades realizadas em parceria 
com a AAUAv, a organização em 2010 da regata “1º Torneio 
Nacional Universitário (TNU) - Classe Raquero”, que reuniu 
equipas universitárias de vários pontos do país na primeira 
prova universitária de vela na Ria de Aveiro, e que consti-
tuiu um sucesso tendo sido do agrado de todos os interve-
nientes. Novamente em 2011, a AAUAv, em estreita parce-
ria com o Sporting Clube de Aveiro, decide organizar a 
regata “Campeonato Nacional Universitário (CNU) – Classe 
Raquero”, que uma vez mais, se revelou uma prova do inte-
resse de todos os velejadores das várias equipas presentes. 
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A realização destas duas provas em Aveiro em 2010 (TNU) e 
2011 (CNU) permitiu relançar a modalidade da Vela nas pro-
vas da Federação Académica do Desporto Universitário 
(FADU), indo plenamente de encontro aos objetivos da 
FADU, sem provas nesta modalidade até então.

Nos anos seguintes, a realização de provas foi entregue a ou-
tras Universidades, num critério válido de rotatividade, sen-
do importante voltar a repensar provas em Aveiro a partir de 
2015, após um interregno de três anos. Com esta profícua 
colaboração com o meio universitário desportivo aveirense, 
a Secção de Vela do Sporting Clube de Aveiro passou a usar a 
designação de “Academia de Vela” (SCA/UA/AAUAv), colabo-
rando constantemente na formação e consolidação de uma 
equipa universitária de Vela que possa representar a acade-
mia aveirense nas provas nacionais e internacionais de índo-
le universitário ao longo dos vários anos.

 
4. “Café da Ciência – conversas à vela”  
com a Fábrica da Ciência

Em 2010, numa parceria inovadora entre a Fábrica Centro 
de Ciência Viva de Aveiro e a Academia de Vela, nasce a 
iniciativa “Café da Ciência – Conversas à Vela”, após as duas 
entidades terem identificado um espaço de oportunidade 
para endereçar a temática da ciência em torno da arte de 
velejar, nos seus mais variados aspetos, de uma forma 
lúdico-científica.

Realizando-se de forma consecutiva desde 2010, as várias 
edições do “Café da Ciência – Conversas à Vela”, abordaram 
temas tão diversos como a arquitetura e engenharia navais, 
aspetos da medicina ligados à prática da vela de alto rendi-
mento, prática de vela e projeto de veleiros para pessoas de 
mobilidade condicionada, processos de fabrico de velas,  
entre outros.

Com uma média de 40 a 50 participantes por sessão, foram 
convidados oradores dos mais variados ramos com um pro-
fundo e reconhecido conhecimento dos temas de cada ses-
são, envolvendo professores universitários, investigadores, 
velejadores de alta competição, médicos ligados à modalida-
de da vela, construtores de barcos, construtores de velas, 
para além de dirigentes de diversas entidades e associações 
relacionadas com o desporto náutico e a Ria de Aveiro.

 
5. Ria sem limites (vela adaptada)

Em 2009, um grupo de pessoas ligadas ao desporto identifica-
ram uma oportunidade e um desafio, que tinha como objeti-
vo proporcionar a prática de vela a pessoas com mobilidade 
condicionada.

Assim, nasce em Outubro de 2011 o Projeto “RIA SEM 
LIMITES” (Figura 2), com a sessão inaugural a contar com a 
presença da Associação Portuguesa da Classe Access, com vá-
rios velejadores de mobilidade condicionada a aceitarem o 
desafio de estrearem as embarcações adaptadas (embarca-
ções da Classe Access), marcando igualmente presença um 
elevado número de voluntários que integraram as equipas de 
terra e água. Para além das embarcações Access, disponíveis 
para uma ou duas pessoas, é também usada habitualmente a 
embarcação RAQUERO, para o primeiro contacto com o meio 
aquático.

E nesta inauguração do RIA SEM LIMITES em Outubro de 
2011, a Academia de Vela convidou a “Confraria dos Ovos 
Moles de Aveiro” para apadrinhar o Projeto, o que foi pronta-
mente bem recebido pela Confraria, que tem estado presen-
te em momentos importantes do projeto.

Associaram-se a este projeto ímpar a Universidade de Aveiro, 
os Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro (SASUA) 
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e a Associação Académica da Universidade de Aveiro 
(AAUAv), tendo-se juntado posteriormente a Administração 
do Porto de Aveiro (APA), numa iniciativa diferenciadora e 
única na Região de Aveiro e no Centro de Portugal, uma 
verdadeira afirmação da política de responsabilidade social 
e cidadania ativa.

 
Em 2012 o Clube organizou uma equipa de velejadores para 
iniciar a participação em provas de vela adaptada, tendo 
surgido em 2013 um convite para organizar uma prova de 
âmbito nacional no Sporting Clube de Aveiro, prova oficial e 
pontuável para o Apuramento para o Campeonato Europeu 
da Classe Access.

Para este efeito, seria necessário proceder à requalificação 
do cais de acesso à água, devidamente preparado para, em 
segurança, permitir a entrada na água de velejadores com 
mobilidade reduzida. O Clube aceitou este desafio, e reali-
za-se em abril de 2013 a primeira prova oficial de desporto 
adaptado na Ria de Aveiro, com a presença de várias  

Figura 2. “Sessão do “RIA SEM LIMITES” (Vela Adaptada)  
com estudantes da Universidade de Aveiro (2013)

equipas de todo o país, reunindo velejadores da Classe 
Access 2.3 (individual) e da Classe Access 3.03 (dupla).

 Outras empresas da Região de Aveiro têm igualmente cola-
borado para que o projeto continue a florescer, para fazer 
face aos custos dos equipamentos necessários para a práti-
ca da Vela Adaptada, praticada regularmente todo o ano 
aos fins de semana, e envolvendo uma equipa de 
voluntários. 

Outubro de 2010 representa assim um marco na vida do 
emblema aveirense, o início do “RIA SEM LIMITES”, o come-
ço de uma longa caminhada que permite a qualquer pessoa 
com limitações experimentar este desporto náutico. Este é, 
pois, também, o caminho para uma “Ria de Sonho”, uma 
“Ria Acessível” a todos.

A avaliação dos 3 anos de vida do Projeto (Outubro 2011 a 
Outubro 2014) teve nota alta, e o resultado não poderia ser 
mais gratificante: mais de 100 pessoas das mais variadas 
faixas etárias e limitações físicas ou mentais tiveram a opor-
tunidade de velejar na Ria de Aveiro, envolvendo cerca de 
30 voluntários nas equipas de terra e água.

Ainda em 2013 e 2014, para além de provas locais, desta-
que para a presença de uma equipa formada por velejado-
res universitários no “Campeonato Nacional – Classe 
Access”, realizados respetivamente em Viana do Castelo e 
Horta (Açores), numa verdadeira demonstração de que 
uma equipa unida e um projeto de voluntariado conse-
guem “mover montanhas”.

 
6. Recentes resultados de relevo

Com várias participações no século passado em provas de 
Vela de cariz internacional, o Clube inicia em 2011 uma 
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nova fase caracterizada pela presença regular em campeo-
natos internacionais, fruto da aposta forte que colocou na 
formação de velejadores após o ano de 2004.

Reportando a 2014, este é o quarto ano consecutivo em 
que a academia de vela aveirense marca presença em even-
tos de índole internacional, num ciclo iniciado pelo veleja-
dor Tiago Teixeira no “Campeonato da Europa – Classe 
Laser 4.7” realizado na Holanda em 2011 acompanhado 
pelo seu treinador João Teixeira.

Seguiu-se em 2012 a presença da experiente dupla Pedro 
Castro/ Diogo Lopes no “Campeonato do Mundo” e no 
“Campeonato Europeu Juniores” da Classe 420, realizados 
respetivamente na Áustria e Itália, acompanhados pelo 
treinador Mário Coutinho.

Em 2013, as duplas da Classe 420 formadas por Pedro 
Castro/ Diogo Lopes e João Castro Silva/ Francisco Freire 
Santos, marcaram presença no País de Gales, no 
Campeonato Europeu da Classe 420. 

Ainda em 2013, a dupla formada por João Coutinho/ João 
Veloso marcou presença no “Campeonato do Mundo – 
Classe Vaurien” em Espanha.

Já em 2014, a dupla João Castro Silva/ Francisco Santos é 
apurada para o “Campeonato do Mundo da Classe 420” re-
alizado na Alemanha, com os seus colegas de equipa Hugo 
Carrilho/ Guilherme Cruz a inaugurarem-se em provas in-
ternacionais, com a presença no “Campeonato Europeu de 
Juniores – Classe 420”, realizado na Polónia.

Sem dúvida, um esforço enorme que compensou toda a de-
dicação e trabalho realizado, totalizando, desde 2011, um 
total de sete presenças de velejadores da Academia de Vela 
em provas internacionais.

A destacar igualmente o feito alcançado pela equipa de ve-
lejadores da Academia de Vela do Sporting Clube de Aveiro 
formada por Ana Barata da Rocha, Miguel Castro Silva e 
António Oliveira, que se sagrou campeã nacional da Classe 
Vouga a bordo da embarcação “H2OLI” do Armador 
Eng. António Oliveira. De referir que a equipa aveirense 
venceu 5 das 6 regatas do “Campeonato Nacional da Classe 
Vouga”, prova realizada no Canal de Mira (Costa Nova) em 
setembro de 2014.

 
7. Uma “ria de sonho” – rumo ao futuro

Afirmando-se como um Clube com espaço para a vela de 
recreio e para a vela de competição, a Academia de Vela 
tem como lema a “excelência na formação”, endereçando 
as mais variadas faixas etárias e diversas Classes de Vela.

As atividades desenvolvidas pela Academia de Vela têm 
maioritariamente a Ria de Aveiro como pano de fundo. No 
entanto são várias as dificuldades que os velejadores en-
frentam no dia-a-dia, deparando-se com um assoreamento 
acelerado em diversas zonas da Ria, condicionando a práti-
ca desportiva, ou mesmo a crescente amplitude das marés 
com correntes cada vez maiores dificultando igualmente a 
prática desta nobre modalidade.

Outra situação menos favorável prende-se com o desapare-
cimento dos muros das marinhas de sal, que dificulta igual-
mente a prática desportiva em certos locais. Mas estas difi-
culdades não nos fazem “baixar os braços”, bem pelo 
contrário; acreditamos no enorme potencial desta sala de 
visitas que é a “Ria de Aveiro”. Continuando fiel ao lema 
“tradição, inovação e futuro” da Academia de Vela, novas 
iniciativas, como por exemplo, o recente protocolo assina-
do entre o Sporting Clube de Aveiro e o “Instituto Superior 
de Ciências da Informação e da Administração” (ISCIA), e 



112

projetos pioneiros estão a ser delineados, vindo afirmar  
a Ria de Aveiro e que serão oportunamente divulgados.  

Assim o “futuro à Ria pertence”, queiramos todos nós que 
isso aconteça… uma “Ria de Aveiro, uma Ria de Sonho”! Do 
ponto de vista da Academia de Vela, continuaremos a fazer 
os possíveis e os impossíveis para afirmar e projetar a nossa 
Ria de Aveiro, na vertente desportiva e cultural, contribuin-
do para a formação na arte de velejar e de navegar para 
todos aqueles que queiram embarcar nesta viagem rumo 
ao futuro, sempre à sombra da mais elevada ética desporti-
va, contribuindo para a afirmação de Portugal como um 
“país de marinheiros”.
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6. As Rias na Ria de Aveiro - entidades
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VISÃO DA DRAPC SOBRE A RIA DE AVEIRO

António Manuel Barroca da Graça

Resumo: Na Ria de Aveiro, há várias atividades profissionais, 
tais como, a Pesca Profissional Local, a Pesca Apeada, a 
Moluscicultura, a Piscicultura e a Salicultura. A Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Centro ocupa um papel 
relevante no que diz respeito ao acompanhamento da 
atividade, e instrução dos vários processos de licenciamento. 
A Ria de Aveiro é o maior empregador a nível da Região 
Centro, sendo extremamente importante em termos 
socioeconómicos, para esta região. Devido à elevada taxa 
de desemprego, verifica-se um crescente número de pessoas 
não licenciadas a exercer atividades relacionadas com a 
pesca, sobretudo pesca apeada, o que tem originado uma 
diminuição dos stocks, especialmente dos Bivalves. No que 
respeita à Aquicultura, a Moluscicultura é a que regista um 
maior interesse, especialmente a produção de Ostras, devido 
à existência de um mercado bastante rentável. Mais de 90% 
deste molusco que é produzido na Ria de Aveiro destina-se 
ao mercado francês que considera a ostra produzida nesta 
laguna como sendo a melhor do mundo. A Piscicultura é uma 
atividade que enfrenta muitos constrangimentos, sendo por 
esta razão de elevado risco, o que conduz á desistência ou 
ao cultivo de outras espécies animais e/ou vegetais, como 
ostras ou algas e plantas marinhas. Na Salicultura, existem 
apenas 7 marinhas com produções muito baixas em relação 
ao todo nacional.

Palavras-chave: Frota de Pesca Local; Pesca Apeada; 
Moluscicultura, Piscicultura; Salicultura.

1. Introdução

No âmbito das Pescas e Aquicultura, a DRAPC abrange as 
áreas das Capitanias de Aveiro e da Figueira da Foz. Como 

principais atribuições, destacam-se: receção e análise dos 
pedidos de renovação de licenças da Frota de Pesca 
Profissional Local, da Pesca Apeada (mariscadores e majo-
eira); receção e instrução dos processos de Aquicultura 
(Piscicultura e Moluscicultura) conducentes à Autorização 
de Instalação, Licença de Exploração e renovações; emissão 
de Licenças da Pesca Profissional Local, da Pesca Apeada 
(mariscadores e majoeira) entre os anos 2007 e 2013; 
acompanhamento das atividades exercidas pelas várias 
Organizações de Produtores da pesca que utilizam os por-
tos de pesca de Aveiro e da Figueira da Foz e das Associações 
de Produtores de Aquicultura; serviço de atendimento e 
apoio aos agentes económicos do setor das pescas, nome-
adamente no que respeita à diversa legislação a cumprir; 
inserção no Banco Nacional dos Dados das Pescas da 
Informação constante dos Diários de Pesca das embarca-
ções que fazem descargas nos portos de Aveiro e da Figueira 
da Foz. Passamos a indicar alguns dados ilustrativos da di-
mensão do trabalho e do que a Ria oferece.

 
2. Frota de pesca local 
 
2.1 Principais Comunidades Piscatórias

São usadas embarcações de pequenas dimensões, havendo 
muito poucas que possuem condições para o exercício em 
águas oceânicas, estando a sua atividade limitada à Ria de 
Aveiro, em redor da qual existem 25 Comunidades 
Piscatórias, destacando-se a Torreira, a Gafanha da Nazaré, 
a Costa Nova, a Gafanha de Encarnação, São Jacinto e a 
Murtosa (quadro 1).

2.2 Artes de pesca

As Artes de pesca autorizadas (quadro 2) para o exercício da 
atividade com embarcações de pesca local estão definidas 
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no Regulamento da Ria de Aveiro (Portaria 563/90 de 19 de 
Julho e são: “Tresmalho de Fundo”, “Berbigoeira”, 
“Tresmalho de Deriva”, “Palangre de Fundo”, “Minhocada”, 
“Chinchorro”, “Camaroeiro”, “Galrichos”, “Camboa” e 
“Cana e Linha de Mão”. As Artes mais rentáveis são a 
“Berbigoeira” que é uma Arte para a captura de espécies 
Bivalves, o “Tresmalho de Fundo” para a captura de Choco 
e Linguado e o Tresmalho de Deriva para a captura da 
Lampreia e Sável.

2.3 Principais espécies

As principais espécies capturadas na Ria de Aveiro são: 
Berbigão, Amêijoa, Choco e Linguado. No que respeita  
às espécies bivalves, o Berbigão e a Amêijoa Japonesa fo-
ram as mais capturadas e descarregadas em lota durante os  

anos de 2012 e 2013, conforme quadros que se apresen-
tam nos Quadros 3 e 4.

Estas espécies de bivalves representaram em 2012 um vo-
lume de faturação superior a 1,6 ME e em 2013 o valor su-
biu para 2,1 ME (+ 27%), conforme se pode verificar pela 
análise dos Quadros 3, 4 e 5.

Em 2012, o Berbigão e a Amêijoa vendidos em lota, tiveram 
uma representatividade bastante elevada em Aveiro relati-
vamente ao total a nível nacional, cerca de 55 e 45%, res-
pectivamente (ver quadro 6). 

O total de Choco transacionado na Docapesca de Aveiro, 
representou um valor superior a 1,5 ME, a Amêijoa 1,3 ME 
e o Berbigão 0,72 ME.

Quadro 1 - Evolução do número de embarcações licenciadas por comunidade entre 2007 e 2013

Fonte: Núcleo Pescas da DRAPC
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Quadro 2 - Principais artes de pesca por comunidade em 2013

Fonte: Núcleo Pescas da DRAPC

Quadro 3 - Espécies bivalves descarregadas em lota em 2012

Fonte: Docapesca de Aveiro
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Quadro 4 - Espécies bivalves descarregadas em lota em 2013

Fonte: Docapesca de Aveiro

Quadro 5 - Evolução do preço médio de 2012 para 2013

Fonte: Docapesca de Aveiro
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Quadro 6 - Representatividade de algumas espécies (2012)

Fonte: DGRM – Recursos da Pesca, Julho de 2013

Quadro 7 - Apanhadores licenciados

Fonte: Núcleo Pescas da DRAPC
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2.4 Principais constrangimentos, estrangulamentos e 
pontos críticos

Sucessivas e prolongadas interdições da apanha de bivalves 
por existência de biotoxinas; condições meteorológicas ad-
versas à entrada de algumas espécies sazonais, como o 
Choco e diminuição do teor de salinidade que provoca um 
aumento da mortalidade de bivalves (Berbigão e Amêijoa); 
pesca ilegal exercida por pescadores apeados não licencia-
dos e por mergulhadores; flutuação de preços no mercado 
aumenta o risco da atividade; captura de Poliquetas que 
serve de alimento a peixes como o Linguado e a Solha tem 
impacto sobre os stocks de pescado; preço do combustível 
elevado; aumento da população de predadores como cor-
vos marinhos; falta de autorregulação por parte dos pesca-
dores, nomeadamente no que respeita à gestão dos stocks 
de moluscos bivalves vivos.

Como sugestões destacam-se as seguintes: maior fiscaliza-
ção no que respeita à pesca ilegal; criação de períodos de 
defeso para a captura de Poliquetas; abate de predadores 
(corvos marinhos); Divulgação Gastronómica anual com o 
intuito de valorizar os produtos mais característicos desta 
laguna; ações de sensibilização e informação aos profissio-
nais da pesca artesanal sobre a importância de respeitar as 
Leis e os Regulamentos; melhoria da qualificação dos pro-
fissionais da pesca: associativismo; civismo entre os pesca-
dores, apelando ao respeito mútuo.

 
 
3. Pesca apeada

3.1 Diagnóstico da Evolução Registada na Ria de Aveiro

A Pesca Apeada em 2013 (quadro 7) teve 203 apanhadores 
licenciados que se dedicaram à captura de Bivalves e de 

Poliquetas. Este tipo de atividade permitiu a obtenção  
de 0,32 ME em 2012.

3.2 Principais constrangimentos, estrangulamentos  
e pontos críticos

Sucessivas e prolongadas interdições da apanha de Bivalves 
por existência de biotoxinas; condições meteorológicas  
adversas, no Outono e Inverno; pesca ilegal exercida  
por pescadores (apanhadores e mergulhadores);  
flutuação de preços no mercado aumenta o risco da 
atividade.

Como sugestões destacam-se as seguintes: maior fiscaliza-
ção no que respeita à pesca ilegal; criação de períodos de 
defeso para a captura de Poliquetas; divulgação gastronó-
mica anual com o intuito de valorizar os produtos mais  
característicos desta laguna; ações de sensibilização e 
informação aos profissionais da pesca apeada sobre a 
importância de respeitar as Leis e os Regulamentos; 
melhoria da qualificação dos profissionais da pesca; 
associativismo e civismo entre os apanhadores, apelando 
ao respeito mútuo.

4. Aquacultura

4.1 Pertinência do Tema para o Futuro da Região

A produção piscícola tem vindo a crescer a uma taxa anual 
média de 8,7%. Os últimos dados indicam uma produção 
em Aquicultura de 51,70 milhões de toneladas, o que  
representa quase metade de todo o peixe consumido a  
nível mundial. A Aquicultura em Portugal é um setor que 
faz parte das estratégias governamentais para o desenvolvi-
mento da economia.
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Quadro 8 - PISCICULTURA – Totais nacionais

Fonte: DGRM

Quadro 9 - Piscicultura em Aveiro

Fonte: DGRM
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Quadro 10 - Moluscicultura - Ria de Aveiro

Fonte: DGRM

Quadro 11 - Moluscicultura - totais nacionais

Fonte: DGRM
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4.2 Piscicultura

4.2.1 Diagnóstico da Evolução Registada na Região de 
Aveiro

O setor da Piscicultura desenvolve-se no Salgado da Ria 
de Aveiro onde existem 35 Pisciculturas das quais 23 se 
encontram ativas, ocupando uma área de 200,7 ha, sen-
do 8 em regime extensivo e 15 em regime semi-intensivo. 
Comparados as espécies e os anos de produção (Quadro 
8), verifica-se que o Robalo e a Dourada têm decrescido 
acentuadamente e que o Pregado tem tido um acrésci-
mo, na sequência da entrada em funcionamento do 
Estabelecimento da Acuinova. 

No Salgado de Aveiro, em 2012 houve 7 estabelecimentos 
ativos com produções declaradas (quadro 9).

 
4.2.2 Principais constrangimentos, estrangulamentos e 
pontos críticos

Variações do teor de salinidade da água ao longo do ano 
que afetam especialmente a Dourada; proliferação de mi-
croalgas no verão que diminuem muito a quantidade de 
oxigénio existente na água, o que obriga à utilização de are-
jadores ou à injeção de oxigénio liquido nos tanques,  
ocasionando grandes aumentos do consumo de eletricida-
de; existência de consideráveis populações de corvos mari-
nhos que dizimam quantidades apreciáveis de pescado, 
obrigando os Piscicultores a fazer investimentos na prote-
ção dos tanques; roubos, principalmente de Robalo e 
Dourada; inexistência de gasóleo verde para os veículos 
usados, exclusivamente, no interior dos estabelecimentos 
(dumpers e mini retroescavadoras usadas na conservação 
dos muros); custos de seguros elevados para a  
atividade; preço elevado das rações (adultos - 0,95 €/kg;  

juvenis – 1,80 €/kg); índices de conversão baixos (cerca de 
2,50 kg de ração para produzir 1 kg de peixe); tempo médio 
de 2 anos para a produção de um peixe com valor comercial 
(mínimo 300 gr a partir de alevins com 10 a 20 gr), implican-
do uma imobilização de capital considerável; preços da  
eletricidade e do gasóleo elevados; existência de outros 
produtores (ex. Grécia), que tem piscicultura em offshore 
com melhor temperatura e qualidade das águas e tempo 
médio de produção reduzido a metade. 

 
4.2.3 Sugestões

Exploração de novas atividades (ex.: produção de  
macroalgas autóctones (alface do mar e musgo irlan-
dês) e plantas halófilas (salicórnia); cultivo de ostras, 
burriés e ouriços-do-mar, entre outras espécies, nas 
pisciculturas existentes, com menores custos de explo-
ração; formação dos piscicultores no sentido de serem  
promovidas melhores práticas de maneio; inves-
timento em marketing no sentido de diferenciar 
e valorizar o pescado produzido nas pisciculturas  
nacionais, especialmente as que operam em regime  
semi-intensivo.

 
4.2.4 Previsão de evolução futura da Piscicultura.

Não se vislumbra um futuro promissor para o setor da pis-
cicultura nos moldes em que a mesma tem vindo a ser de-
senvolvida. O maior produtor nacional é a Acuinova (repre-
sentou 11 e 25% do total nacional produzido nos anos de 
2009 e 2010, respetivamente). Em 2011 esta percentagem 
terá sido ainda maior, visto que foram produzidas cerca de 
2.900 ton. No entanto a produção de 2012 deverá ter sido 
menor na sequência de problemas estruturais e de taxa de 
mortalidade superior ao normal. 
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4.3 Moluscicultura

4.3.1 Diagnóstico da Evolução Registada na Região de 
Aveiro

A moluscicultura desenvolve-se apenas na Ria de Aveiro. 
Para a atividade de moluscicultura existem 24 estabeleci-
mentos com a área de 8.000m2 e 32 estabelecimentos 
com área de 2.000m2, distribuídos em 3 talhões, que se 
dedicam à produção de bivalves com especial incidência 
na produção de ostras. No caso dos viveiros de 8.000m2 
são usadas estruturas metálicas (mesas) comportando 
cada viveiro um total de 1000 mesas sobre as quais são 
colocados 6.000 sacos com ostras. Se a produção  
for feita a partir de “semente” de ostra serão necessários 
cerca de 2 anos para que seja atingido o tamanho comer-
cial (10 a 12 peças/Kg), o que significa que podem  
ser produzidas cerca de 30 ton/ano em cada viveiro de 
8.000m2. 

No que respeita à produção de ostras, foram produzidas 
cerca de 275 ton na Ria de Aveiro em 2010, o que repre-
senta cerca de metade do total nacional e em 2011 cerca 
de 340 ton (quadros 10 e 11). Os dados relativos à produ-
ção de ostra em 2012 encontram-se subavaliados, julgan-
do nós que terão sido produzidas as mesmas quantidades 
obtidas em 2011.

 
4.3.2 Principais constrangimentos, estrangulamentos e 
pontos críticos

Ostras (doenças virais e abaixamento do teor de salinida-
de das águas nos meses de inverno); roubos e pesca  
ilegal; inexistência de mais áreas afetas à moluscicultura, 
por falta de definição dos vários usos a dar às águas  
da Ria de Aveiro; inexistência de infraestruturas em terra 

para apoio à atividade dos estabelecimentos de molusci-
cultura; qualidade da água onde são produzidas e/ou  
capturadas as espécies bivalves no salgado de Aveiro, o 
que implica que algumas áreas não possam ser afetas à 
atividade (Canal de Ílhavo e Canal Principal – Espinheiro).

 
4.3.3 Sugestões

Pôr em prática o Plano de Ordenamento do Estuário da Ria 
de Aveiro; criação urgente de mais talhões destinados à 
instalação de lotes para a produção de bivalves; formação 
dos moluscicultores no sentido de serem promovidas me-
lhores práticas de maneio; investimento em marketing; 
intensificar a periodicidade das análises de água na Laguna 
de Aveiro.

4.3.4 Previsão de evolução futura da Moluscicultura

Atendendo à existência de uma cada vez maior procura  
de ostras pelo mercado Francês (mais de 90% da  
produção desta espécie é exportada para aquele  
país) e à exportação de amêijoa e mexilhão para o norte  
de Espanha, prevê-se que este setor evolua favoravelmen-
te, existindo cada vez um maior número de interessados 
no exercício desta atividade de moluscicultura. 

5. Salicultura

Existem, apenas, 7 marinhas de sal ativas com produções 
muito baixas relativamente ao total nacional. Em  
termos de turismo e educação ambiental revela-se de  
especial importância a marinha da “Troncalhada” que  
é propriedade da Câmara Municipal de Aveiro.  
Não se prevê nenhum aumento desta atividade no salga-
do de Aveiro.
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RIA DE AVEIRO E OS SEUS ESTATUTOS  
DE PROTEÇÃO

João Carlos Farinha

Resumo: A ria de Aveiro, considerada uma das zonas 
húmidas mais importantes do Norte de Portugal, é há muito 
reconhecida pela sua importância para a avifauna, que 
nidifica e inverna, mas também passa em migração pela Ria. 
Os seus números significativos levaram à denominação da Ria 
como Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro, em 1999, 
ao abrigo da Diretiva n.º79/409/CE. Até à atualidade, apenas 
existe a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, criada 
em 1979, como única Área Protegida na região, embora 
várias referências foram feitas ao longo dos tempos para 
outras classificações. Contudo a Ria também alberga grande 
diversidade de habitats ao longo da sua extensa área estuarina, 
onde a conetividade entre o mar e os cursos de água que a 
ela afluem permite a migração reprodutora de importantes 
espécies migradoras diádromas, tais como clupeídeos, 
lampreia e enguia. A destacar igualmente, na sua envolvente, 
estão os importantes habitats ripícolas, e na zona da costa os 
habitats dunares que integram comunidades vegetais raras. 
Esta evidência leva o Instituto da Conservação da Natureza e 
da Biodiversidade a propor a sua inclusão à atual lista da Rede 
Natura, como Sítio de Importância Comunitária, facto que veio 
a acontecer em 2014 com a Resolução do Conselho de Ministros  
n.º 45/2014, de 8 de julho.

Palavras-chave:Ria de Aveiro, Biodiversidade, Rede 
Natura, Área Protegida, estatutos de proteção.

 
1. Introdução

Para a maioria de nós, a palavra ria é sinónimo da Região de 
Aveiro, onde a sua gente se adaptou, há muito, à realidade 

palustre que a rodeia e que, em termos de morfologia co-
nhece algum dinamismo recente, através de assoreamen-
tos, cheias e mudança de barras. Este notável acidente da 
costa portuguesa estende-se de Ovar à barrinha de Mira 
ocupando uma faixa litoral com quase 50 km de compri-
mento. Apresentando geralmente pouca profundidade, 
nela desaguam vários cursos de água com destaque para o 
rio Vouga. Durante a maré-alta, a laguna apresenta uma 
área inundada de cerca de 83 km2, que se reduz para cerca 
de 66 km2 durante a maré baixa (Dias et al., 1999). 

Quantos de nós não admiram esta ria com a sua grande la-
guna, os estreitos canais alongados, ilhas onde por vezes 
ainda se encontram algumas salinas ativas do salgado de 
Aveiro e que exigem sempre trabalhos adicionais de repara-
ção contra a forte erosão dos seus muros de proteção. A 
paisagem da Gafanha, onde o casario acompanha as vias de 
comunicação, os pinhais marítimos situados junto ao cor-
dão dunar, separando – e protegendo-a do mar, é caracte-
rística que conformam este território lagunar. 

Rica em diversidade de habitats, a ria tem uma inegável im-
portância ecológica, que tem vindo a ser reconhecida atra-
vés da sua classificação com diversos estatutos de impor-
tância nacional e internacional. Destacam-se, sem dúvida, 
os sapais que rodeiam as águas livres e que são zonas de 
elevada produtividade biológica, as suas extensas áreas de 
vasa e lodos, a descoberto sempre que a maré baixa, onde 
crustáceos e bivalves se abrigam. É especialmente reconhe-
cida como um habitat da maior importância para a concen-
tração de aves aquáticas, sobretudo nos períodos de migra-
ção. Esta concentração ocorre sobretudo nas salinas, 
muitas delas atualmente abandonadas, ou nas vasas, quan-
do a descoberto pela maré. A sua importância não se fica 
apenas pela zona húmida, já que se rodeia por uma extensa 
área de caniçal e juncal, que separa a laguna dos espaços 
humanizados, onde ao longo dos tempos se tem cultivado 
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arroz e milho e onde podemos encontrar ainda cortinas de 
amieiros, choupos e salgueiros, importantes para a popula-
ção de passeriformes, que encontram nestes habitats um 
refúgio durante a sua passagem. Quanto à faixa litoral, o 
vasto cordão dunar, tem um papel de imprescindível res-
guardo da ria contra as incursões do mar, albergando aqui 
uma importante comunidade vegetal que, em algumas fai-
xas, se encontra bem conservada.

O reconhecimento da ria como um dos ecossistemas mais 
importantes nacionais, não só ao nível da biodiversidade 
mas também numa perspetiva ambiental e socioeconómi-
ca, não tem sido contudo suficiente para, em muitos casos, 
evitar que seja afetada por pressões de vária ordem, causa-
das pela intervenção humana (Figura 1).

Esta situação levou a que seja possível encontrar na biblio-
grafia, desde 1975, alguns escritos que alertam para a ne-
cessidade de criar áreas com estatuto de proteção na ria. 
Deste período, destacam-se: as referências à criação do 
Parque Natural da Ria de Aveiro, em 1975 (ver Decreto n.º 
20/75, de 21 de janeiro); a delimitação do sítio CORINE para 
a Ria de Aveiro, estatuto que embora não tenha valor legal, 
foi indicativo para o reconhecimento da sensibilidade de 
determinadas áreas, servindo como base para o levanta-
mento realizado aquando da construção da lista da Rede 
Natura; a sugestão da criação de várias áreas protegidas, 
geridas através da Reserva Natural das Dunas de São 
Jacinto, nomeadamente três reservas naturais na parte 
norte da ria, abrangendo as ilhas e os campos do Baixo-
Vouga e cinco áreas de paisagem protegida, estas na Costa 
Nova, Vagos, Frossos, Fermentelos e Taboeira (Reis 1993); 
ou a da criação da Área de Paisagem Protegida da Foz do 
Cáster (Reis 1998).

2. O Instituto da Conservação da Natureza  
e das Florestas e a Ria

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - 
ICNF, I.P., foi criado em 2012, através do Decreto-Lei 
nº 7/2012, de 17 de janeiro, em resultado da fusão da 
Autoridade Florestal Nacional com o Instituto da 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P., e na 
integração nesta nova estrutura do Fundo Florestal 
Permanente. 

A criação do ICNF, I.P. teve por base a convergência de ges-
tão de territórios e a introdução, de forma mais incisiva e 
atuante, de princípios de organização, integração e gestão 
do património natural e florestal, procurando deste modo 
incrementar e consolidar um maior envolvimento dos  

Figura 1. Ribeira de Esgueira (Foto: Polis Ria de Aveiro)
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atores do desenvolvimento territorial nas medidas e ações  
de conservação da natureza e de gestão da floresta.

De acordo com o fixado no Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de 
janeiro, o ICNF, I.P., tem por missão propor, acompanhar e 
assegurar a execução das políticas de conservação da natu-
reza e das florestas, visando a conservação, a utilização  
sustentável, a valorização, a fruição e o reconhecimento  
público do património natural, promovendo o desenvolvi-
mento sustentável dos espaços florestais e dos recursos  
associados, fomentar a competitividade da fileira florestal, 
assegurar a prevenção estrutural no quadro do planeamen-
to e atuação concertadas no domínio da defesa da floresta e 
dos recursos cinegéticos e aquícolas das águas interiores e 
outros diretamente associados à floresta e às atividades 
silvícolas.

Tendo por área de jurisdição a totalidade do território  
nacional continental, o ICNF, I.P., tem responsabilidade na 
gestão do Sistema Nacional de Áreas Classificadas - SNAC, 
nomeadamente a que decorre das obrigações comunitárias, 
como é o caso da Rede Natura 2000, assim como daquela 
que é de origem nacional, a Rede Nacional de Áreas 
Protegidas – RNAP, que só por si ocupa 7,6% de Portugal 
continental, e outras áreas classificadas ao abrigo de com-
promissos internacionais, como é o caso das reservas da bio-
sfera da UNESCO e Sítios Ramsar, ocupando na totalidade 
cerca de 23% do país, mas também pela gestão de cerca de 
62 mil hectares de matas nacionais e perímetros florestais. 

No que diz respeito à Ria de Aveiro, destaca-se a Reserva 
Natural das Dunas de São Jacinto (Figura 2), criada em 1979, 
como única Área Protegida na região e que tem por objeti-
vos específicos, a conservação do ecossistema dunar e do 
património natural a ele associado, incluindo a sua flora e 
fauna, a promoção de ações de sensibilização ambiental e a 
promoção e divulgação dos seus valores naturais. 

Gerida pelo ICNF, I.P., a RNDSJ tem uma média anual  
de 3529 visitantes, foi reclassificada em 1997 (Decreto 
Regulamentar nº 46/97, de 17 de novembro), ano em que 
deixou de criar pela última vez uma importante colónia de 
garças na sua área de pinhal, alterando-se para os atuais  
limites em 2004 (Decreto-Lei nº 24/04, de 12 de julho). 
Possui atualmente uma área aproximada de 960 ha, dos 
quais 210 ha correspondem a área marinha. O seu Plano de 
Ordenamento e respetivo regulamento foi aprovado em 
2005 (Resolução do Conselho de Ministros nº 76/05, de 21 
de março).

Reconhecendo, desde cedo, o papel da Ria de Aveiro pela 
sua elevada relevância para a avifauna, constituindo-se não 
só como uma zona de nidificação e invernada, mas também 
de passagem em migração, ela é designada em 1999 como 
Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro, ao abrigo  

Figura 2. Vista aérea da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto 
(Foto: Polis Ria de Aveiro)
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da Diretiva n.º 79/409/CE, com uma área total de 
51.471 ha (área terrestre 30.670 ha/ área marinha 
20.737 ha). Este reconhecimento deve-se igualmente ao 
facto de abrigar, frequentemente, mais de 1% dos efetivos 
de algumas populações invernantes de aves da Europa, de 
aqui ocorrerem perto de 25.000 aves aquáticas no inver-
no, destacando-se ainda a nível nacional o pernilongo 
(Himantopus himantopus) com 15% da população total a 
ocorrer no inverno na ria, ou o pilrito-comum (Calidirs  
alpina) com 40%.

No que diz respeito ao reconhecimento dado pela 
Convenção de Ramsar à ria de Aveiro, como zona húmida 
de importância internacional, esta situação ainda não se 
efetuou através de uma submissão de candidatura  
nacional, tendo sido entretanto reconhecidos como sítios 
Ramsar, em 2012, a Pateira de Fermentelos e os vales dos 
rios Águeda e Cértima, com cerca de 1.560 ha. 

Identificado há muito, que a importância da Ria de Aveiro 
vai muito para além do seu papel como habitat para a avi-
fauna, esta foi integrada, em 2014, na atual lista da Rede 
Natura (Figura 3), como Sítio de Importância Comunitária 
(SIC), segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 
45/2014, de 8 de julho, abrangendo uma área de 33.310 ha 
(2.332 ha de área marinha e 30.798 ha de território terres-
tre). Esta nova SIC coincide em grande medida (98% de 
área comum), com a já existente ZPE Ria de Aveiro. Entre 
os valores agora reconhecidos destaca-se a importância da 
bacia hidrográfica do Vouga para as espécies migradoras 
diádromas, tais como clupeídeos, lampreia e enguia. A ria 
é assim fundamental para estas espécies, já que lhes 
assegura condições ecológicas essenciais ao sucesso das 
suas migrações reprodutoras, garantindo a conectividade 
entre o mar e os cursos de água doce, que constituem os 
locais de desova de lampreia-marinha Petromyzon  
marinus, sável Alosa alosa e savelha Alosa fallax. 

Esta nova designação como SIC permite garantir a prote-
ção em todo o troço, desde o mar à SIC Rio Vouga, já antes 
designada pela sua importância para a conservação de  
espécies piscícolas migradoras. Quanto aos habitats,  
destacam-se os reconhecidos como importância comuni-
tária, tais como os Estuários, Prados salgados Atlânticos 
da Glauco Puccinellietalia maritimae, e as dunas com Salix 
repens ssp. argentea Salicion arenariae, descritas como  
raras e ameaçadas.

Reconhecida a existência de vários fatores de ameaça as-
sociados à ria, desde logo por nos encontrarmos num ter-
ritório densamente povoado e com importantes polos  
industriais próximos, a poluição da água, a drenagem e 

Figura 3. Atuais estatutos de proteção da Ria de Aveiro,  
segundo a SNAC
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conversão de zonas húmidas para utilização agrícola, o 
abandono da salicultura e respetiva reconversão de sali-
nas em aquiculturas, a invasão de espécies exóticas, são 
apenas alguns deles. Espera-se agora que as diferentes 
classificações que à ria estão associadas sejam suficientes 
para garantir uma boa gestão da Ria de Aveiro, dirigidas 
prioritariamente para a conservação dos habitats laguna-
res, ripícolas e dunares, e das espécies que a eles estão 
associadas. 
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A RIA DE AVEIRO NO CONTEXTO DA APA,  
IP/ARHC: ATRIBUIÇÕES E DESAFIOS FUTUROS 

Teresa Carvalho

Resumo: Pretende-se apresentar nesta comunicação uma 
breve síntese das atividades desenvolvidas pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), IP/ Administração da 
Região Hidrográfica do Centro (ARHC) na gestão da Ria de 
Aveiro, no âmbito das suas competências, nomeadamente 
na gestão dos recursos hídricos, incluindo leito e margens. 
Para além da sistematização das principais atividades 
desenvolvidas, este documento refere os principais 
constrangimentos encontrados e os desafios futuros. O 
documento está estruturado em três capítulos. O primeiro 
sintetiza os antecedentes de gestão da Ria de Aveiro até 
ao presente, as especificidades da Ria de Aveiro, bem 
como, as responsabilidades da APA, IP/ARHC em matéria 
de gestão da Ria de Aveiro, dando conta dos primeiros 
passos desenvolvidos em matéria de gestão e governação. 
O segundo capítulo sistematiza as principais atividades e o 
terceiro identifica os principais desafios futuros.

Palavras-chave: Ria de Aveiro, recursos 
hídricos, planeamento e gestão.

 
1. Introdução

1.1. Antecedentes sobre a responsabilidade de gestão  
da Ria de Aveiro

Na sequência da extinção da Junta Autónoma do Porto de 
Aveiro e da criação da Administração do Porto de Aveiro, 
S.A. (APA) Decreto-Lei nº 339/98, de 3 de Novembro, cuja 
área de jurisdição se tornou mais restrita, o quadro institu-
cional de responsabilidade pela gestão da Ria de Aveiro foi 

alterado, tendo ficado em 2002 sob a tutela do Ministério 
do Ambiente e do Ordenamento do Território (Decreto-Lei 
nº 40/2002, de 28 de Fevereiro). Desde então foram-se su-
cedendo tentativas para promover outros quadros institu-
cionais de gestão integrada da Ria:

i) Criação do Departamento da Ria de Aveiro (DRIA) em 
2001, inserido na orgânica da Direcção Regional do 
Ambiente e do Ordenamento do Território Centro (DRAOT 
Centro), que não chegou a exercer funções.

ii) Celebração de um protocolo entre a DRAOT Centro e a 
Administração do Porto de Aveiro, S.A com vista à gestão 
das áreas da Ria transferidas para a DRAOT e formação de 
técnicos da primeira, mas que foi mais tarde considerado 
nulo. 

iii) Tentativa de criação, em 2005, de um Gabinete de 
Gestão Integrada da Ria de Aveiro, através de um Decreto 
Regulamentar que, no entanto, não chegou a ser 
promulgado. 

iv) Gestão da Ria de Aveiro pela CCDRC (entre 2006 e 2008) 
na sequência da integração da DRAOT nos seus serviços. Na 
falta de uma efetiva transição, não apenas de processos de 
licenciamento de utilização do domínio público marítimo, 
mas também, e sobretudo, de recursos técnicos e financei-
ros, as medidas de gestão promovidas foram diminutas.

Com a publicação da Lei da Água (Lei 58/2005, de 29 de 
Dezembro) e consequente criação da Administração da 
Região Hidrográfica do Centro, IP, a gestão do domínio pú-
blico marítimo da Ria de Aveiro passou, a partir de Outubro 
de 2008, a estar sob a responsabilidade deste novo institu-
to desconcentrado do Ministério do Ambiente e do 
Ordenamento do Território. A ARH resulta de um modelo 
institucional de gestão dos recursos hídricos que permite 
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que, pela primeira vez, tenhamos um conjunto de condi-
ções chave para equacionar o modelo de gestão dos recur-
sos hídricos de forma inovadora e adaptada às especifici-
dades da Ria de Aveiro. Por um lado, o quadro legislativo 
criou organismos específicos e completamente dedicados 
à gestão integrada da água e dos recursos hídricos interio-
res e costeiros, as Administrações de Região Hidrográfica 
(ARH), que se revestem de particular importância para en-
quadrar o modelo de gestão da Ria de Aveiro. Por outro 
lado, este novo quadro legislativo criou condições inovado-
ras para uma maior proximidade entre a administração e 
os administrados, através de mecanismos que permitem 
uma maior participação dos utilizadores e da sociedade na 
gestão dos recursos hídricos. Um destes mecanismos as-
senta no Conselho de Região Hidrográfica, que reúne um 
conjunto diverso de entidades de nível central, mas tam-
bém de representantes de interesses regionais que acom-
panham e escrutinam as atividades desenvolvidas pela 
Administração de Região Hidrográfica. Outro mecanismo 
assenta na possibilidade de delegação de competências de 
gestão dos recursos hídricos em associações de utilizado-
res do domínio público hídrico, cujo regime jurídico ficou 
estabelecido através do Decreto-Lei nº 348/2007, de 19 de 
Outubro de 2007, ou mesmo em municípios, de acordo 
com o artigo 9º da Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro, ou 
associações de municípios, nos termos do artigo 13º do 
Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio. Ainda no con-
texto da Lei da Água e da sua interface com a gestão do 
território, importa acrescentar a referência ao futuro Plano 
de Ordenamento de Estuário regulamentado pelo Decreto-
Lei nº 129/2008, de 21 de Julho, que estabelecerá as gran-
des orientações para a gestão integrada das massas de 
água e recursos estuarinos bem como as margens associa-
das. Este documento, aplicado ao Estuário do Rio Vouga tal 
como previsto no referido Despacho n.º 22550/2009, de 
13 de Outubro, reveste-se de particular importância no 
modelo de gestão da Ria de Aveiro já que vai permitir  

reunir num documento as principais normas para a gestão 
da Ria de Aveiro à luz dos princípios estabelecidos pela Lei 
da Água.

Com a entrada do XIX Governo e a publicação do Decreto-
Lei n.º 56/2012 de 12 de março, as Administrações de 
Região Hidrográfica passaram a integrar a Agência 
Portuguesa do Ambiente, IP, como direções de serviços, 
continuando a manter as suas competências, mas perden-
do a sua autonomia administrativa e financeira. A Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA, IP) tem como missão “pro-
por, desenvolver e acompanhar a gestão integrada e parti-
cipada das políticas de ambiente e de desenvolvimento 
sustentável, de forma articulada com outras políticas seto-
riais e em colaboração com entidades públicas e privadas, 
tendo em vista um elevado nível de proteção e de valoriza-
ção do ambiente e a prestação de serviços de elevada qua-
lidade aos cidadãos” e tem como visão “contribuir para o 
desenvolvimento sustentável de Portugal, assente em ele-
vados padrões de proteção e valorização dos sistemas am-
bientais e de abordagens integradas das políticas 
públicas.”

1.2. Especificidades da Ria de Aveiro

A gestão da Ria da Aveiro requer particular atenção por 
parte da APA, IP/ARH do Centro por razão dos fatores 
seguintes:

i) dos efeitos negativos das pressões do crescimento  
económico sobre os recursos hídricos, e dos valores  
naturais, ambientais, socioeconómicos e paisagísticos 
associados;

ii) da multiplicidade de utilizações dos recursos hídricos e 
das suas implicações para a manutenção da qualidade e do 
estabilidade da Ria de Aveiro;
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iii) da extensão que abrange;iv) do ambiente de interface 
em que se encontra por força da sua ambiência litoral,  
estuarina e, integração na bacia hidrográfica do Rio Vouga;

v) da complexidade institucional envolvente, que, para 
além dos organismos de diversos setores de atuação da  
administração central, é abrangida por onze municípios, e 

vi) da carência de intervenções estruturais de valorização  
e de controlo das diversas utilizações numa parte impor-
tante do domínio hídrico nesta zona.

A Ria de Aveiro integra ainda a lista de sítios da Rede 
Natura 2000, sendo-lhe, portanto, atribuída importância 
europeia e nacional, facto que implica acrescidas respon-
sabilidades sobre o Estado português na adoção de uma 
solução célere e eficaz para a gestão da Ria de Aveiro, à luz 
dos princípios modernos de governação ambiental e  
gestão dos recursos hídricos. Apesar dos problemas da Ria 
envolverem um âmbito mais vasto, é particularmente 
oportuno centrar o seu modelo de gestão no âmbito da Lei 
da Água (Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro), colocando-
-se o elemento água como o centro do processo de concer-
tação de interesses, o que pode tornar-se mais fácil do que 
o território, a biodiversidade ou a paisagem que são ele-
mentos mais difusos na perceção dos agentes e da 
sociedade.

À luz do atual quadro institucional e legislativo entre 
os principais requisitos para a gestão da Ria de 
Aveiro, enquadrados no âmbito de atuação da APA, 
IP/ARH do Centro, destacam-se os seguintes:

i) elaboração e adoção do Plano de Ordenamento do 
Estuário do Vouga (Ria de Aveiro) que oriente e regule as 
utilizações preferenciais e identifique novas oportunidades 
de uso, de acordo com a capacidade de carga;

ii) articulação de usos e licenciamento e fiscalização  
de utilizações (múltiplas e por vezes conflituosas entre si);

iii) articulação entre diversas entidades com responsabili-
dade na Ria; 

iv) manutenção dos canais navegáveis, dos cais de acosta-
gem públicos, de diques e motas em DPM e de pequenas 
infraestruturas hidráulicas;

v) controlo da qualidade da água e de espécies infestantes;

vi) dotação de base de dados e SIG que sistematize jurisdi-
ções, utilizações e títulos, etc;

vii) mecanismos colaborativos que envolvam utilizadores  
e administração pública;

viii) medidas de minimização e adaptação a variações  
e alterações climáticas e a riscos;

ix) recursos humanos adequados às atribuições.

 
1.3. A Gestão da Ria de Aveiro no âmbito  
das responsabilidades da ARH do Centro

A gestão integrada das principais massas de água, dando 
prioridade à Ria de Aveiro, essencialmente no que respeita 
ao domínio público marítimo associado às suas margens, 
leito e massas de água constitui um núcleo de particular 
atenção pela ARH do Centro. As competências de gestão da 
Ria de Aveiro incluem ações nos domínios do planeamento, 
requalificação, licenciamento, fiscalização e monitorização 
das massas de água, leitos e margens. A Figura 1 sistemati-
za as principais responsabilidades de gestão da ARH do 
Centro nessa área territorial, por domínio de atuação, bem 
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como o universo das entidades com as quais colabora insti-
tucionalmente. O desenvolvimento dos trabalhos nos di-
versos domínios de atuação conta com o acompanhamento 
do Conselho de Região Hidrográfica e requer a articulação, 
com um conjunto complexo e diversificado de utilizadores 
(cujos objetos e métodos de utilização dos recursos da Ria 
evidenciam frequentes situações de conflito), bem como 
com um amplo universo das entidades. Nos domínios do 
planeamento territorial e dos recursos hídricos, a ARH do 
Centro também acompanha e/ou elabora um conjunto di-
versos de figuras de planos, estando sob a sua responsabili-
dade a elaboração do Plano de Gestão de Região 

Hidrográfica do Centro, dos Planos de Ordenamento de 
Estuário dos Rios Vouga e Mondego e o acompanhamento 
do Plano de Ordenamento da Orla Costeira. Adicionalmente 
importa referir que na margem da Ria de Aveiro existem 
vários municípios em processo de revisão dos seus Planos 
Diretores Municipais, cujo acompanhamento compete 
também à ARH do Centro. Em sede de comissão de avalia-
ção, de comissão mista de coordenação ou ainda de reuni-
ões setoriais, a ARH do Centro intervém a título vinculativo 
quer por força da servidão do Domínio Hídrico, quer por 
força da competência atribuída na gestão do Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira.

Figura 1. Domínios de atuação da ARH do Centro (adaptado de ARH, do Centro, IP., 2011)
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2. Principais atividades desenvolvidas

2.1. Sistematização de informação de base

A transição da gestão da Ria de Aveiro da antiga JAPA para o 
Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território não foi 
acompanhada da necessária transferência de recursos técnicos 
nem das bases de dados, pelo que tal situação exigiu, por um 
lado a georreferenciação das utilizações existentes no Domínio 
Público Marítimo (DPM) da Ria de Aveiro, nomeadamente o 
edificado na margem, a atividade aquícola, as descargas de 
águas residuais e as captações de água superficiais e subterrâ-
nea e, por outro, a atualização das áreas oficialmente 
delimitadas. 

O trabalho de cadastro das edificações nas margem da Ria de 
Aveiro com identificação dos utilizadores das ocupações com 
construção e/ ou com áreas vedadas na margem, realizado pela 
ARH do Centro, em colaboração com o Polis Litoral da Ria de 
Aveiro, tem sido essencial para melhorar e adequar eficazmen-
te o processo de titulação, de fiscalização e de cobrança da taxa 
de recursos hídricos. O cadastro foi realizado através da recolha 
de informação e registado em base de dados geográfica com 
relação integrada de dados alfanuméricos e geográficos. 

 
2.2. Demarcação física do leito e da margem nas águas 
costeiras e de transição

A demarcação da margem teve por base o documento “Critérios 
para a Demarcação Física do Leito e da Margem das Águas de 
Transição em Sistemas Lagunares, Estuários e Lagoas Costeiras 
do Litoral Centro” que desenvolve metodologias para o traçado 
da linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais 
(LMPAVE) nos termos da Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro. 
Este documento, validado pela Autoridade Nacional da Água, 
assume particular relevância para uma adequada gestão dos 

recursos hídricos, sendo fundamental a sua utilização nos pro-
cessos de elaboração dos instrumentos de gestão territorial 
que se sobrepõem ou confluem com estas zonas, tais como os 
Planos de Ordenamento de Estuários, o Plano de Ordenamento 
da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande, bem como para os di-
versos os Planos Municipais de Ordenamento do Território 
(Planos Diretores Municipais, Planos de Urbanização e Planos 
de Pormenor) que confrontam diretamente com zonas estuari-
nas e marítimas. O referido documento foi disponibilizado às 
entidades relevantes (Câmaras Municipais na jurisdição da ARH 
do Centro com margem estuarina/ marítima, CCDRC, ARH, 
DGOTDU, Capitanias dos Portos de Aveiro e Figueira da Foz e 
INAG).

 
2.3. Planeamento, Ordenamento e Avaliação Ambiental

A APA, IP/ARH do Centro tem responsabilidades diretas na im-
plementação do Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do 
Vouga (atualmente em elaboração a 2ª fase do plano),  
do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar-Marinha 
Grande (atualmente em revisão) e na elaboração do Plano de 
Ordenamento do Estuário do Vouga (com candidatura  
submetida a aguardar aprovação). Para além destas  
competências e em matéria de planeamento e  
ordenamento, a ARH do Centro tem responsabilidades no 
acompanhamento:

i) da elaboração e revisão dos Planos Setoriais;

ii) da elaboração e revisão dos Planos Municipais de 
Ordenamento Território;

iii) dos processos de Avaliação Ambiental;

iv) dos estudos e intervenções da POLIS Litoral Ria de  
Aveiro, SA.



136

Importa distinguir a elaboração do Plano de Ordenamento 
do Estuário do Vouga, que irá permitir construir uma vi-
são e um quadro de governação coletiva para a Ria de 
Aveiro: definindo normas de utilização da Ria (margens e 
leito), procurando a concertação de usos, dotando o estu-
ário de um instrumento flexível e dinâmico que procurará 
promover a gestão partilhada e corresponsável, bem 
como a sua coordenação transversal e setorial; e equacio-
nando as intervenções futuras e o respetivo financiamen-
to. Este plano constituirá uma sede privilegiada de discus-
são de opções de ordenamento e gestão em torno de um 
estuário de importância relevante na Região Centro do 
País. Permitirá também que os vários atores que sobre a 
Ria atuam e dela usufruem, colaborem na construção de 
uma abordagem integrada e sustentável da Ria. Com efei-
to, a elaboração deste instrumento de gestão territorial 
permitirá realizar a promoção da concertação de interes-
ses e geração de consensos, com vista a uma responsabi-
lidade partilhada no ordenamento e gestão na sua área 
de intervenção e com vista à sua sustentabilidade, bem 
como almejar uma adequada compatibilização das ativi-
dades económicas — portuárias, industriais, turísticas de 
transporte e da pesca — com as funções de proteção dos 
valores naturais e as atividades de recreio e lazer, o que 
exige igualmente uma estreita articulação com os diver-
sos atores que intervêm na área de jurisdição. O desafio 
da elaboração deste plano consubstancia-se ainda no seu 
caráter inovador, por se tratar do primeiro plano de orde-
namento em torno da problemática da valorização e pro-
teção dos recursos hídricos estuarinos. 

A área de intervenção do POE do Vouga integra as águas 
de transição, os seus leitos e margens, que constituem o 
estuário, e ainda a orla estuarina à qual corresponde uma 
zona terrestre de proteção cuja largura é fixada na resolu-
ção do Conselho de Ministros que aprovar o POE Vouga 
(até ao máximo de 500 m contados a partir da margem), 

excecionalmente sujeitos a acertos até formulação final 
do plano de ordenamento, e interseta 8 municípios: 
Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, 
Murtosa, Ovar e Vagos. Interseta ainda uma área de 
189 ha da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto (cer-
ca de 26% da área terrestre desta área protegida), criada 
pelo Decreto -Lei n.º 41/79, de 6 de Março, com o objeti-
vo de promover a proteção das formações dunares locali-
zadas a norte da freguesia de São Jacinto, no município 
de Aveiro, enquanto sistema sensível de elevado valor 
geomorfológico, florístico e faunístico, a qual dispõe de 
um plano de ordenamento aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 76/2005, de 21 de Março. Nos 
termos previstos no n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
129/2008, de 21 de Julho, o POE do Vouga/Ria de Aveiro 
estabelecerá apenas as regras de utilização do estuário 
no que respeita à defesa, valorização e qualidade dos re-
cursos hídricos.

 
2.4. Licenciamento e fiscalização dos recursos hídricos

Nos termos do quadro legal em vigor (Lei n.º 58/ 2008, de 
29 de Dezembro, conjugado com o Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de Maio) estão sujeitas a Licença do 
Domínio Público Hídrico as seguintes utilizações: capta-
ção de águas; descarga de águas residuais; construção 
(permanentes e temporárias); implantação de infraestru-
turas hidráulicas; recarga de praias e assoreamentos arti-
ficiais; competições desportivas e a navegação; infraes-
truturas e equipamentos flutuantes; culturas biogenéticas 
e marinhas; sementeira, plantação e corte de árvores e 
arbustos; realização de aterros ou escavações (Figura 2). 
Uma parte significativa dos títulos emitidos envolveu a 
colaboração intersetorial com outros serviços da adminis-
tração pública central como os ligados à agricultura e pes-
cas e economia, entre outros, para além da Autoridade 
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Marítima. Da evolução dos títulos emitidos por tipologia 
de utilização nos três últimos anos verifica-se um número 
significativo de títulos nas aquaculturas que resultam da 
regularização de pisciculturas e bivalves, registou-se um 
decréscimo ao longo destes últimos anos da titulação das 
ocupações no leito e margem e manteve-se o número de 
títulos para as captações superficiais e rejeições. A fiscali-
zação da verificação do cumprimento das normas previs-

tas na presente lei ocorre nas seguintes formas: i) siste-
mática pelas autoridades licenciadoras; ii) pontual em 
função das queixas e denúncias recebidas; iii) inspeção a 
efetuar pelas entidades dotadas de competência de for-
ma casuística e aleatória ou em execução de um plano de 
inspeção previamente aprovado. A articulação entre a 
ARH do Centro e outras entidades com jurisdição na Ria 
de Aveiro, em particular com a Autoridade Marítima e 
SEPNA, tem sido fundamental para o apoio ao processo 
de fiscalização.

 
2.5. Requalificação dos recursos hídricos

Conforme previsto na Lei da Água, a APA, IP/ARHC  
tem ainda competências na proteção e valorização dos 
recursos hídricos, nomeadamente na conservação e rea-
bilitação da rede hidrográfica, através das seguintes 
ações:

i) Intervenções de conservação, regularização e limpeza 
fluvial e proteção das margens;

ii) Remoção de espécies invasoras no meio aquático;

iii) Requalificação de cais lagunares;

iv) Protocolos com as autarquias e juntas de freguesia 
para a realização de medidas de conservação e reabilita-
ção da rede hidrográfica;

v) Apoio técnico aos proprietários na realização de medi-
das de conservação e reabilitação nas frentes particulares;

vi) Acompanhamento dos estudos e intervenções de  
requalificação da POLIS Litoral Ria de Aveiro.

Figura 2. Licenças de utilização dos recursos hídricos  
emitidas na zona da Ria de Aveiro 
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2.6. Monitorização da qualidade da água

Na área da Ria de Aveiro, a ARH tem 2 estações de amostra-
gem que integram a rede de referência de monitorização da 
qualidade de águas superficiais, definida em 2002 com o 
INAG, para cumprimento da Diretiva Quadro da Água. 
Nestas estações (Foz do Rio Novo-10V e Rio Fontela: 12V) a 
amostragem tem periodicidade mensal, sendo determina-
dos os parâmetros então definidos de acordo com o seu 
objetivo. Para além destes dois pontos, a rede de monitori-
zação da qualidade físico-química e microbiológica da água 
da Ria de Aveiro está alargada a mais 11 pontos de amostra-
gem em locais distintos da massa de água, onde se realizam 
colheitas trimestrais, esperando-se que esta rede possa 
constituir uma ferramenta relevante para a gestão deste 
recurso.

2.7. Taxa de Recursos Hídricos

O regime económico e financeiro dos recursos hídricos pre-
visto no Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho, constitui 
um instrumento da maior importância na concretização 
dos princípios que dominam a Lei da Água, muito em parti-
cular nos princípios do valor social, da dimensão ambiental 
e do valor económico da água, reconhecendo-se que a água 
constitui um recurso escasso, que deve ter uma utilização 
eficiente. A concretização do regime económico e financei-
ro dos recursos hídricos pela aplicação da Taxa de Recursos 
Hídricos (TRH) incide sobre os vários tipos de utilização do 
domínio hídrico. 

 
3. Constrangimentos e desafios futuros para a gestão 
da Ria de Aveiro

A plena prossecução das atribuições da ARH do Centro, I.P. 
tem sido condicionada essencialmente pela manifesta insu-

ficiência de recursos humanos. Outro constrangimento 
com implicações relevantes para o desenvolvimento do po-
tencial da ARH do Centro, para marcar a diferença na ges-
tão da Ria de Aveiro, prende-se com a disponibilidade de 
bases de dados sistemáticas e atualizadas, bem como de 
recursos técnicos que, apesar dos esforços desenvolvidos, 
importa enriquecer e reforçar. 

Em termos de desafios futuros e considerando a importân-
cia de se garantir a gestão integrada dos recursos hídricos e 
a aproximação entre os utilizadores e as entidades, enten-
de-se ser prioritário o desenvolvimento das seguintes 
ações:

• Elaboração e implementação do Plano de 
Ordenamento do Estuário do Vouga em conjunto com os 
utilizadores da Ria, a Comunidade Intermunicipal e as 
entidades com as responsabilidades nesta zona, por for-
ma a construir um quadro de objetivos e de regras de 
utilização do estuário. Este plano será um importante 
instrumento de regulação das utilizações existentes e de 
novos usos para a Ria de Aveiro, permitindo a definição 
de medidas de proteção e valorização dos recursos hídri-
cos, do estuário e da zona costeira que permitam a 
adaptação desta zona não apenas aos requisitos dos uti-
lizadores e aos desafios da Diretiva Quadro da Água, mas 
também aos desafios que as variações e as alterações 
climáticas possam implicar sobre a Ria de Aveiro, no âm-
bito de uma nova cultura de governação e gestão dos 
recursos hídricos;

• Reforço da articulação entre diversas entidades com 
responsabilidade na Ria e o desenvolvimento de proces-
sos colaborativos com as Universidades da região, em 
particular, com a Universidade de Aveiro face ao seu po-
tencial de conhecimento de particular relevância para a 
gestão da Ria de Aveiro;
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• Controlo da qualidade da água, incluindo físico-quí-
mica e microbiológica e qualidade do estado ecológico 
das massas de água;

• Manutenção dos canais navegáveis, dos cais de acos-
tagem públicos, de diques e motas em DPM e de peque-
nas infraestruturas hidráulicas;

• Medidas de minimização e adaptação a variações e 
alterações climáticas e a riscos;

• Promoção da cidadania, aumentando o grau de infor-
mação, consulta e participação pública na gestão dos 
recursos hídricos.

Artigo elaborado com a colaboração de Celina Carvalho 
e Nelson Martins.
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7. Riscos na Ria de Aveiro
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VULNERABILIDADE E RISCOS NA ZONA 
LITORAL DE AVEIRO

Cristina Bernardes

Resumo: A zona litoral de Aveiro tem vindo a sofrer, nas 
últimas décadas, forte erosão causada por processos 
naturais e antropogénicos. A pressão crescente sobre 
o sistema, inerente ao desenvolvimento económico 
e recreativo, produziu alterações geomorfológicas 
significativas e o aumento da vulnerabilidade e do risco 
potencial. Estes fatores obrigam a adotar medidas de 
proteção pelo que as alterações humanas constituem 
cada vez mais uma componente integrante da evolução da 
paisagem. Na faixa a sul da entrada da laguna de Aveiro, 
a análise de dados cartográficos e os provenientes de um 
programa de monitorização, permitiu quantificar a erosão 
e as alterações que a barreira tem sofrido nas últimas 
décadas. A presença de canais de maré históricos, os 
quais fecharam de forma natural ou devido à intervenção 
humana, indica que a barreira pode estar próxima do 
limite da integridade física como elemento morfológico; 
uma possível rutura irá provocar uma modificação das 
áreas inundáveis e uma redefinição dos subambientes 
que caracterizam o sistema lagunar, em particular o 
adjacente ao canal de Mira. Este facto é reforçado pelas 
significativas taxas de recuo da linha de costa associadas 
à ausência ou limitada largura das praias. Matrizes de 
vulnerabilidade, construídas a partir da identificação e 
hierarquização de geoindicadores observados em campo, 
mostram diferentes níveis de risco, para o trecho entre a 
Barra e a Praia de Mira; o risco extremo afeta 18% da área, 
o risco elevado é reconhecido em 80% da zona, enquanto 
o risco moderado foi observado em 2% da extensão 
considerada. O conhecimento dos processos envolvidos 
na evolução costeira, bem como as suas inter-relações, 
é de fundamental importância na definição de políticas 

de planeamento do litoral, no qual os valores devem ser 
preservados e os riscos mitigados. O uso de termos como 
interferência e intervenção para descrever a ação humana 
esconde a ausência de apreciação do papel do homem 
como agente da paisagem ou a ausência de objetividade 
na avaliação dos efeitos. A proteção da propriedade não 
pode ser apenas considerada para a primeira ou segunda 
linhas de edifícios, porque a zona costeira continuará a 
“mover-se para terra” assim como a atuação dos riscos 
naturais. 

Palavras-chave: Vulnerabilidade, riscos costeiros, barreira 
arenosa, laguna de Aveiro.

 
 
1. Introdução

A pressão sobre os sistemas costeiros tem vindo a provo-
car alterações morfológicas significativas que, aliadas a 
características naturais (como o clima de agitação maríti-
ma) e a processos de risco (temporais, galgamentos oceâ-
nicos e subida do nível médio do mar), têm obrigado a 
adotar medidas de proteção, cuja estratégia, muitas vezes 
desarticulada e pontual, tem contribuído para situações 
muito críticas ao longo de extensos trechos da costa 
portuguesa. 

A região litoral de Aveiro insere-se num dos setores mais 
problemáticos a nível nacional devido, em parte, às carac-
terísticas geomorfológicas: uma vasta zona aplanada de 
grande uniformidade topográfica, exposta à ação eólica e 
ao forte clima de agitação marítima. Esta planície costeira 
é constituída por depósitos de idade holocénica, que reco-
brem materiais cretácicos e plio-plistocénicos, correspon-
dentes a um campo de dunas estabilizadas. Manifestando 
distintas etapas de evolução, o sistema de dunas exibe 
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formas que se ordenam esquematicamente, de Este para 
Oeste, em dunas transversais, dunas parabólicas (minori-
tárias) e cordão dunar frontal, que integra vários tipos de 
morfologia. As dunas, que definem o cordão frontal, não 
se encontram uniformemente distribuídas; a Norte do ca-
nal de acesso à laguna estão melhor representadas e pre-
servadas enquanto, a Sul, mostram formas muito degra-
dadas, tendo sido substituídas, quase totalmente, por 
diques arenosos. Os diques são estruturas resultantes da 
colocação de areia, proveniente de outros locais, que de-
sempenham um papel de proteção, após a erosão dos ele-
mentos naturais (dunas), mantendo a posição relativa da 
linha de costa, através da adição de areia à praia, preser-
vando o valor recreativo e ambiental da mesma; estas in-
tervenções são consideradas “obras ligeiras”, mais com-
patíveis com os processos naturais. 

O cordão frontal e a praia adjacente definem o elemento 
morfológico mais expressivo da planície costeira: uma  
barreira arenosa paralela à costa, com direção aproximada 
NW-SW, largura variável e interrompida por um único 
canal de maré aberto artificialmente. A barreira 
individualiza dois domínios morfodinâmicos: um interno, 
protegido da ação direta dos processos marinhos e 
integrando a laguna e a planície de marés associada, de 
cotas muito baixas, algumas vezes inferiores à do nível 
médio do mar, e um domínio externo, exposto ao oceano 
que compreende o sistema praia – cordão dunar e/ou 
dique arenoso.

As caraterísticas geomorfológicas e o enquadramento  
oceanográfico da zona costeira de Aveiro contribuem para 
a grande vulnerabilidade do ecossistema que se traduz em 
níveis de perigo/risco preocupantes. Nas últimas décadas, 
a barreira tem vindo a perder capacidade de resposta aos 
eventos mais energéticos e ao decréscimo do fornecimen-
to sedimentar; para esta situação contribuem, ainda, as 

interferências de natureza antropogénica realizadas na 
zona e áreas adjacentes.

A avaliação dos riscos costeiros, que têm sido aplicados à 
costa portuguesa, apoia-se num conjunto de pressupos-
tos e combinação de variáveis descritos em trabalhos so-
bre o tema. A nível nacional destaca-se o estudo a grande 
escala realizado por Andrade e Freitas (2002), apoiado em 
dados geomorfológicos, tipo de uso do solo, tipo de pro-
teção costeira e outras variáveis disponíveis na literatura. 
O estudo permitiu definir e caraterizar níveis de vulnera-
bilidade/risco para toda a costa portuguesa. Para a zona 
de Aveiro, a análise relativa ao risco apoia-se nos proble-
mas de erosão (Veloso Gomes et al., 2002) e na vulnerabi-
lidade das dunas (Laranjeira et al., 1999). Mais recente-
mente, os Planos de Ordenamento da Orla Costeira 
definem faixas de risco não tendo, na maior parte dos 
casos, em atenção caraterísticas locais específicas e mui-
tas vezes únicos de cada subsetor costeiro.

O presente trabalho reflete a aplicação de um conjunto 
de geoindicadores utilizados na análise de vulnerabilida-
de e risco costeiro, abrangendo setores com espaçamen-
to de 100m; o trecho examinado estende-se desde a Barra 
até à Praia de Mira. O estudo foi realizado através da ob-
servação de fotografias aéreas, relativas aos anos de 
1958, 1970, 1998, 2002, 2006 e 2010, enquanto a infor-
mação mais recente, de 2010 até ao presente, foi obtida 
de campanhas de monitorização morfodinâmica, com re-
curso a uma rede de perfis conseguidos por GPS diferen-
cial (Baptista et al., 2011). Na delimitação da barreira, 
para análise morfológica, cálculo da largura e recuo da li-
nha de costa entre épocas, adotou-se como limite exter-
no, exposto à ação direta do mar, a base do cordão dunar 
frontal (ou a escarpa de erosão talhada na duna), a base 
do dique arenoso e, ainda em algumas situações, pela pri-
meira linha de dunas embrionárias na alta praia. O limite 
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interno da barreira coincide com o término superior da 
zona intermareal e apenas determinado para a zona adja-
cente ao Canal de Mira, localizado na parte sul da laguna. 
Toda a informação foi sistematizada e tratada num siste-
ma de informação geográfica.

2. Geoindicadores de vulnerabilidade  
e de perigo/risco 

No presente contexto, os geoindicadores dizem respeito à 
avaliação de processos e fenómenos geológicos que ocor-
rem à superfície e que variam em períodos de 100 anos ou 
seja, podem ser observáveis à escala humana. 

O método de análise baseia-se em dados semi-quantitati-
vos e no que se pensa que será a influência de um dado 
processo na vulnerabilidade da zona litoral de Aveiro. A 
avaliação é baseada na metodologia descrita por Coburn 
(2001) e apoia-se na definição de uma matriz de vulnerabi-
lidade (grau de danos num elemento ou conjunto de ele-
mentos em consequência da ocorrência de um processo 
de intensidade determinada), de um perfil de perigo (pro-
babilidade de ocorrência de um fenómeno de uma deter-
minada intensidade e numa área específica) e risco (perda 
potencial provocada por um determinado processo natu-
ral e dos efeitos do mesmo sobre os elementos expostos 
ao perigo). A informação incorpora dados cartográficos e 
observações de campo que ajudam a estabelecer e hierar-
quizar níveis relativos de vulnerabilidade. Neste sentido, o 
perfil de risco é caracterizado pelo conjunto de todos os 
geoindicadores de risco potencial identificados na zona. 
Associado a cada geoindicador existem atributos específi-
cos que refletem a influência deste nas características da 
zona analisada.

Distinguiram-se quatro categorias de geoindicadores, com 
base num conjunto de particularidades específicas da zona 
que, por sua vez, integram subcategorias com distintos ní-
veis de influência (nível 1 – influência baixa, nível 5 – in-
fluência moderada e nível 10 – influência elevada). 
Categorizados os geoindicadores (de 0 a 1) e os níveis de 
influência em cada categoria, é construída uma matriz de 
vulnerabilidade/perigo, sendo a pontuação obtida norma-
lizada de modo a que o valor final varie entre 0 a 10. O ní-
vel de perigo/risco é definido de acordo com a pontuação 
final: baixo (inferior a 3); moderado (de 3 a 4.9); forte (de 
5 a 6.9); extremo (superior a 7).

A. Geoindicadores topográficos que integram: (i) elevação 
da duna frontal, principal elemento de vulnerabilidade 
uma vez que tem influência direta sobre o espraio da on-
dulação, inundação oceânica e elevação do nível médio do 
mar (Young et al. 1996); a título de exemplo, é atribuído 
um grau de influência de 10, caso a duna apresente uma 
elevação inferior a 3m, de 5 para elevações entre 3 e 5 e de 
1 caso, seja superior a 6m; (ii) vegetação dunar, a sua pre-
sença diminui o potencial de erosão, reduz a velocidade 
das correntes em caso de galgamento oceânico, sendo ain-
da capaz de armadilhar sedimento; neste caso foram con-
sideradas três situações com níveis de influência distintos: 
vegetação escassa/ausente (10), arbustiva (5) e densa (1).

B. Geoindicadores de linha de costa; são os mais importan-
tes, face às características geomorfológicas da zona, sendo 
os de maior peso relativo face aos restantes geoindicado-
res: (i) taxas de erosão, baseadas em séries temporais de 
médio e longo prazo e, em particular os efeitos causados 
por eventos de temporal; (ii) presença de defesas costeiras 
de estabilização, ligeiras ou pesadas, o que indica proble-
mas passados, presentes ou futuros na costa (Bush et al., 
1999) e, em particular, as estruturas perpendiculares que 
afetam as correntes longitudinais, responsáveis pelo  
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transporte dos sedimentos; (iii) altura da duna frontal 
como medida de proteção natural contra o ataque das on-
das; (iv) vegetação da duna frontal que retém o sedimento 
e estabiliza a duna; (v) estado de conservação da duna 
frontal (uma duna pouco robusta é facilmente erodida pelo 
ataque das ondas); (vi) tipo de duna frontal, uma duna não 
edificada por processos naturais, resultante da atividade 
do vento, mas sim devida à atividade do homem é uma 

duna em não equilíbrio com o meio (Bush et al., 1996); (vii) 
galgamentos, a sua presença é um indicador logo à partida 
de risco; (viii) corredores eólicos, os quais podem actuar 
como canais naturais de galgamentos; (ix) largura da praia, 
que reflete a capacidade para absorver e dissipar a energia 
das ondas e mitigar danos em estruturas existentes; (x) bar-

Figura 1. Recuo da linha de costa na zona litoral de Aveiro  
entre 1958 e 2010 (mod. Maia, 2012; Silva, 2012)

ras submersas que atuam como barreiras naturais dissipan-
do a energia das ondas antes de estas chegarem à praia.

C. Geoindicadores específicos do presente contexto litoral, 
tais como: (i) formação potencial de novos canais de maré, 
em particular em locais onde a barreira é mais estreita e 
onde, no passado, se verificaram galgamentos, o que refle-
te uma debilidade no caso de eventos futuros; (ii) presença 
de canais históricos, observados em mapas antigos que, 
embora no presente não funcionem, refletem zonas vulne-
ráveis à sua formação (Bush et al., 1996).

D. Geoindicadores internos, não relacionados com a linha 
de costa e que incluem: (i) uso da terra, o que determina o 
grau de risco; (ii) estado de conservação da duna interior, 
que funciona como proteção acrescida contra eventos de 
risco; (iii) estruturas perpendiculares (estradas, caminhos 
ou valas/linhas de água) cuja presença facilita a invasão do 
mar em situação de galgamento oceânico.

 
 
3. Resultados e discussão

Do conjunto de geoindicadores atrás referidos, apresen-
tam-se os resultados relativos a algumas subcategorias, 
consideradas mais relevantes nas transformações morfoló-
gicas do domínio externo da barreira de Aveiro. 

A análise comparativa de fotografias aéreas e de dados  
obtidos em campo demonstram que toda a zona tem vindo 
a sofrer, desde 1958, um recuo da linha de costa (Figura 1). 
A norte, entre Maceda e Furadouro, a perda de área flores-
tada é constante desde há várias décadas, resultado de um 
significativo recuo da linha de costa (Figura 1.A). Apesar de 
não haver frentes urbanas, a proximidade do aterro sanitá-
rio de Cortegaça põe em causa a integridade física do  
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mesmo, num futuro próximo. As taxas observadas são  
cerca de -5,3 m/ano até ao início do núcleo urbano  
do Furadouro.

Figura 2. Taxas médias de recuo da linha de costa entre  
a Costa Nova e a Praia de Mira em diferentes períodos

A proteção das frentes urbanas do Furadouro e da Torreira, 
por esporões e enrocamentos, induziu uma expansão urba-
na crescente na última década. No período entre 2006 e 
2010, o recuo da linha de costa é relativamente moderado 
com valores médios inferiores a -1 m/ano, enquanto entre 
1958 e 2010, são de -2 m/ano o que se traduz numa perda 
total de 107 m. O setor Torreira – S. Jacinto tem tido um 
comportamento estável, beneficiando da acumulação de 
sedimentos, provenientes da erosão dos setores a N, e in-
duzida pelo molhe norte que protege a entrada à laguna. 
Em termos médios a linha de costa experimentou uma 
acreção de cerca de +4,2 m/ano. 

O trecho Barra – Vagueira é fortemente influenciado pelos 
molhes que protegem a entrada da laguna e as atividades 
relacionadas com a área portuária (Figura 1.B). As sucessi-
vas intervenções (esporões e enrocamentos), determina-

das pela localização das frentes urbanas, foram completa-
das, na última década, com obras ligeiras das quais são 
exemplo os diques arenosos que substituíram o antigo cor-
dão dunar frontal. No setor Barra - Costa Nova, entre 2006-
2010, a taxa média de erosão foi pouco significativa, -0,25 
m/ano, embora pontualmente se tenham observado recu-
os assinaláveis, tendência que se tem vindo a agudizar des-
de o temporal de outubro de 2011. Quando analisada a 
tendência a longo prazo, de 1958 a 2010, observa-se um 
recuo médio de -3,6 m/ano (Figura 1.B).

No troço entre a Costa Nova e a Vagueira a taxa média, en-
tre 1958 e 2010, foi de -5,2 m/ano, embora tenha vindo a 
mostrar um decréscimo deste valor quando se consideram 
períodos menores (Figuras 1 e 2). Os processos erosivos 
que se fazem sentir entre a Vagueira e a Praia de Mira tem 
vindo a assumir contornos preocupantes, tendo o cordão 
dunar frontal, apenas preservado a barlamar dos esporões 
sido substituído por diques arenosos. As taxas de recuo mé-
dio entre a Vagueira e o Areão mostram tendências contrá-
rias nos períodos estudados; no mais dilatado, 1958-2010, 
as taxas mostram erosão, com um valor médio de -3 m/ano 
mas, quando analisado o período de 2010 a 2013 observa-
-se uma redução deste valor, devido a processos de acreção 
(+1,5 m/ano), em particular na zona central (Figuras 1 e 2). 
Entre as praias do Areão e do Poço da Cruz, o maior recuo 
regista-se, após a conclusão do esporão do Areão (2004), 
para lá da zona de sombra até à parte central do troço 
(Figura 1).

Entre o Poço da Cruz e a Praia de Mira, o recuo médio apre-
senta um valor residual de -0,3 m/ano, embora se tenha 
acentuado a partir de 2006. Para o trecho mais extenso, 
Areão-Praia de Mira, tem-se registado um aumento cres-
cente das taxas de erosão desde 2010, passando de uma 
situação de acreção, entre 1958-1970, para valores de  
recuo próximo aos 4 m/ano a partir de 2010 (Figura 2).
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Figura 3. Evolução da barreira entre a Barra e a Praia de Mira,  
de 1958 a 2010; a fotografia aérea da zona Vagueira - Labrego  

refere-se à comparação da largura da praia, em baixa-mar, 
entre os anos de 2002, 2010 e 2013

Figura 4. Variação da área total e largura média 
da barreira entre 1958 e 2010; variação da super-
fície dos núcleos urbanos para o mesmo período 

(Bernardes e Baptista, 2011)

O recuo da linha de costa induz uma diminuição da área  
e da largura médias da barreira arenosa. Contudo, os valo-
res observados não são uniformes e, em particular, ao lon-
go dos cerca de 21 Km do setor exemplificado nas figuras  
3 e 4.

As diferenças mais significativas verificam-se entre a Costa 
Nova e o Poço da Cruz, ponto a partir do qual essa diferença 
diminui, de forma gradual, até à Praia de Mira. As zonas 
com maior ocupação urbana apresentam, desde 1970,  
larguras médias quase constantes, devido à fixação do  
limite externo da barreira, em particular junto à Barra, 

Costa Nova e Vagueira, após o forte recuo observado entre 
1958 e 1970.

A zona da Barra é a que mostra, até 2012, um comporta-
mento mais robusto devido às medidas compostas de rea-
bilitação (obras de defesa, realimentação artificial da praia 
e recuperação dunar) levadas a cabo nas últimas décadas. A 
comparação dos dados evidenciou o restabelecimento de 
características morfológicas do sistema praia – duna, que se 
traduziu no aumento da largura da barreira. No entanto, 
convém frisar que estes dados não incorporam as profun-
das alterações verificadas no inverno de 2014, em que toda 
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a zona foi seriamente afetada por processos erosivos que 
alteraram profundamente as características do troço Barra-
Costa Nova. 

As áreas localizadas a sul da Costa Nova e da Vagueira têm 
sofrido uma diminuição contínua da área, traduzida numa 
redução na largura média da barreira e da praia emersa ad-
jacente, exceto nas zonas imediatamente a barlamar dos 
esporões, como é expectável (Figuras 1 e 3). Apesar da ten-
dência na redução da superfície útil da barreira, verificou-
-se não só um aumento das áreas urbanas da Barra, Costa 
Nova, Vagueira e Praia de Mira, como, também, um incre-
mento na densidade de ocupação/construção.  

Situações extremas de estreitamento da barreira são obser-
vadas a sul da Costa Nova e da Vagueira onde as zonas for-
temente afetadas pela erosão mostram uma diminuição na 
largura da ordem dos 240 m. É nestes locais que se têm re-
gistado episódios históricos e recentes de rutura completa 
da barreira, associados a galgamentos oceânicos, e que le-
varam à abertura de canais ainda que apenas ativos duran-
te os períodos de preia-mar, como o observado em finais de 
outubro de 2011 (Figura 5). A abertura de alguns destes 
canais foi facilitada pela presença de valas de escoamento, 
caminhos e antigos campos agrícolas, situados muitas ve-
zes a cotas inferiores às registadas na praia emersa 
adjacente. 

Os processos erosivos e os galgamentos oceânicos sobre o 
dique arenoso ou duna frontal, ainda quando existente, 
traduzem-se não só no recuo da linha de costa mas, tam-
bém, no rebaixamento da cota média e no avanço do es-
praio das ondas em direção à zona interna da barreira. 
Entre a Barra e a Praia de Mira, as dunas frontais exibiam 
cotas médias da ordem dos 10 m a 12 m, as quais passavam 
a zonas internas mais aplanadas com cotas variáveis entre 
os 2 m (zonas interdunares) e os 6 m (dunas com morfolo-

Figura 5. Localização de canais de maré, históricos e recentes,  
na sequência de galgamentos oceânicos induzidos  

por eventos de temporal

gias pouco definidas). Desde 2005, os diques arenosos têm 
vindo a substituir o cordão dunar, os quais não atingem  
a cota dos antigos edifícios dunares.

No que se refere à vulnerabilidade e risco, entre a Barra e  
a Praia de Mira, foram identificados três níveis de perigo/
risco que abrangem várias situações (Figura 6). Embora te-
nham sido previamente apresentados os resultados de al-
guns geoindicadores, o presente gráfico resulta da 
integração de todas as categorias e subcategorias referidas 
no ponto 2.

Risco extremo: a) frentes urbanas, a cotas muito baixas  
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e desprovidas de cordão dunar frontal (Vagueira e zona 
Norte da Costa Nova); b) locais onde a duna frontal foi 
completamente substituída por diques arenosos afetados 
pela erosão, devido à reduzida largura das praias, aumen-
tando a probabilidade de galgamentos (zona a sul da 
Vagueira); c) zonas onde a formação de novos eixos de co-
municação entre o mar e a laguna é mais provável devido 
à ocorrência histórica e à presença de estruturas perpen-
diculares (caminhos, valas ou pequenos canais de maré) 
(zonas a sul da Costa Nova e da Vagueira). Risco elevado: 
a) áreas urbanas protegidas pelo cordão dunar estabiliza-
do por obras aderentes (esporões) (Barra e zona a sul da 
Costa Nova); b) zonas localizadas a sotamar de esporões 
onde a duna se encontra muito danificada ou parcialmen-
te substituída por diques arenosos e a probabilidade de 
formação de canais de maré é moderada (trecho entre o 
Areão e a zona a norte da Praia de Mira). Risco moderado: 
a) áreas urbanas protegidas por obras aderentes e não 

afetadas pela ação direta do mar (Praia de Mira); b) troços 
onde a erosão de longo prazo é baixa a moderada (zona 
entre molhes da entrada da Barra e a sul da Praia de Mira).

 
 
4. Conclusões 

O recuo da linha de costa tem desempenhado um papel 
decisivo no estreitamento da barreira de Aveiro, entre a 
Barra e a Praia de Mira, a que corresponde uma redução 
de área útil de cerca de 22%, no período de 1958 a 2010. 
Por outro lado, o rebaixamento topográfico, induzido  
pelos processos erosivos e atividades antrópicas, confere-
-lhe maior vulnerabilidade aos galgamentos oceânicos. 
Este fenómeno é ainda favorecido pela reduzida largura 
das praias e ausência de obstáculos eficazes aos seus 
efeitos.

Figura 6. Distribuição do risco em 2013, entre a Barra e a Praia de Mira
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Apesar da tendência há muito observada nas taxas de re-
cuo da linha de costa, e seus efeitos, a ocupação de áreas 
vulneráveis e o aumento da densidade dos núcleos urbanos 
da Barra, Costa Nova, Vagueira e Praia de Mira não pararam 
de crescer nas últimas décadas. Esta situação tem obrigado 
a intervenções frequentes, algumas delas com impactos 
muito negativos na evolução do sistema, como o caso do 
aumento de envergadura das obras aderentes. As interven-
ções mais “ligeiras” como a realimentação das praias e os 
diques arenosos têm efeitos menos artificiais, proporcio-
nando uma sobre-elevação local na cota da barreira, mini-
mizando o impacto dos galgamentos e a potencial forma-
ção de novos canais de maré; estes, como o observado em 
2011 a sul da Vagueira, tendem a fechar naturalmente, mas 
se forem atingidos valores críticos de rebaixamento topo-
gráfico e/ou largura poderá haver necessidade de recorrer 
a outros meios se se quiser manter as características atuais 
do Canal de Mira.

As matrizes de vulnerabilidade, estabelecidas a partir da 
identificação e hierarquização de geoindicadores, permiti-
ram definir níveis de risco para a zona compreendida entre 
a Barra e a Praia de Mira em que: 1) 18% da área apresenta 
risco extremo; 2) 80% da área é considerada de risco eleva-
do e identificado praticamente em todo o trecho costeiro 
mas com variações no grau de risco (a sul da Vagueira a 
tender para moderado); 3) 2% da área mostra risco mode-
rado. Face aos resultados, afigura-se crítica a continuação 
de perda de património natural e respetivos “habitats”.

O posicionamento da linha de costa, a partir da base da 
duna ou dique arenoso, continuará a depender de um con-
junto de parâmetros cujo desenvolvimento é de grande in-
certeza: i) volume de sedimentos disponível na deriva lito-
ral; ii) agitação marítima, à qual se associa a dúvida quanto 
à evolução da intensidade e frequência dos temporais, 
provocadas pelas alterações no clima; iii) galgamentos oce-

ânicos, relacionados com a agitação marítima, a morfologia 
e robustez das praias que, por sua vez, condicionam o nível 
máximo de espraio das ondas; iv) elevação do nível médio 
do mar. Todos estes aspetos, aliados aos custos subjacentes 
às intervenções para a salvaguarda de bens, poderão con-
duzir ao estabelecimento de opções de adaptação para as 
zonas de risco; isto poderá implicar a reconfiguração parcial 
dos perímetros urbanos - na perspetiva de proteger, aco-
modar ou relocalizar - incluída numa proposta de plano de 
adaptação integrado e em coerência com os meios finan-
ceiros disponíveis. Neste sentido, parece ser prioritário o 
acesso a uma carta de risco do litoral atualizada o que im-
plica, também, uma base de dados homogénea e de quali-
dade e uma harmonia dos critérios usados na delimitação 
das zonas de risco.
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RISCOS ASSOCIADOS À POLUIÇÃO  
DO AR NA RIA DE AVEIRO

Myriam Lopes 

Resumo: Este trabalho pretende refletir sobre os riscos 
associados à poluição na região envolvente à Ria de Aveiro, 
dando particular destaque à poluição atmosférica. Num primeiro 
ponto introduzem-se alguns conceitos relevantes, apresentam-
se os diferentes tipos de poluição e uma perspetiva histórica da 
poluição antropogénica. É efetuada uma breve abordagem à 
poluição na região da Ria de Aveiro, destacando-se as melhorias 
verificadas nas várias áreas. É introduzido o tema da poluição 
atmosférica e efeitos na saúde, debruçando-se sobre uma 
análise detalhada da poluição atmosférica na região da Ria 
de Aveiro, fundamentada em dados de monitorização da rede 
de qualidade do ar da CCDRC e complementada com diversos 
estudos realizados pelo Grupo de Emissões, Modelação e 
Alterações Climáticas (GEMAC) do Departamento de Ambiente. 
Estes estudos procuram evidenciar a variabilidade espacial 
nas concentrações de poluentes atmosféricos que tem por isso 
uma implicação direta na exposição humana e nos riscos para 
a saúde. É ainda abordada a questão da libertação acidental 
associada a acidentes que podem ter origem em causas naturais 
ou falhas humanas e que na região da Ria de Aveiro, dado o 
elevado grau de industrialização, tipologia de indústrias e de 
substâncias armazenadas e movimentadas, podem constituir 
um risco importante.

Palavras-chave: Poluição, qualidade do ar, exposição, 
risco, saúde humana.

 
1. Poluição, Qualidade de Vida e Risco

A Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 13/2002, de 19 de feve-
reiro) define no seu Artigo 5.º (Conceitos e definições) quali-

dade de vida como sendo o “…resultado da interação de múl-
tiplos fatores no funcionamento das sociedades humanas e 
traduz-se na situação de bem-estar físico, mental e social e 
na satisfação e afirmação culturais, bem como em relações 
autênticas entre o indivíduo e a comunidade, dependendo 
do ambiente”. Define ainda qualidade do ambiente como a 
adequabilidade de todos os seus componentes – entenda-se 
o ar, a luz, a água, o solo vivo e o subsolo, a flora e a fauna - às 
necessidades do homem.

O mesmo diploma reconhece ainda (no seu Artigo 21.º) que 
“i) são fatores de poluição do ambiente e degradação do ter-
ritório todas as ações e atividades que afetam negativamen-
te a saúde, o bem-estar e as diferentes formas de vida, o 
equilíbrio e a perenidade dos ecossistemas naturais e trans-
formados, assim como a estabilidade física e biológica do 
território; ii) são causas de poluição do ambiente todas as 
substâncias e radiações lançadas no ar, na água, no solo e no 
subsolo que alterem, temporária ou irreversivelmente, a sua 
qualidade ou interfiram na sua normal conservação ou 
evolução.”.

Neste contexto reconhecem-se como tipos mais comuns de 
poluição: a atmosférica, a da água, do solo, a sonora, a visual, 
a térmica, a luminosa, a radiativa (Figura 1). Em condições 
extremas, a poluição, nas suas variadas formas, pode, para 
além de alterar o equilíbrio dos ecossistemas, reduzir a qua-
lidade de vida das populações, afetar a saúde humana ou 
mesmo causar a morte.

Importa ainda distinguir entre poluição e contaminação. A 
primeira refere-se a uma alteração ecológica, ou seja, uma 
alteração na relação entre os seres vivos, provocada pelo 
ser humano, que prejudique, direta ou indiretamente, a 
saúde humana ou o bem-estar, como danos nos recursos 
naturais como a água, o ar e o solo, podendo impedir as 
atividades económicas como a pesca e a agricultura.  
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A contaminação é a presença, no ambiente, de seres pato-
génicos, que provocam doenças, ou substâncias, em con-
centração nociva aos seres vivos. No entanto, se estas subs-
tâncias não alterarem as relações ecológicas ali existentes 
ao longo do tempo, esta contaminação não é uma forma de 
poluição. 

A poluição de origem antropogénica não é um problema 
novo. Na realidade remonta à idade da pedra, mais 
propriamente ao período neolítico, com a “descoberta do 
fogo” e o uso da combustão nas atividades humanas. Ao 
logo da história da humanidade, as interações Homem-
Ambiente foram intensificando-se devido a diversos fato-
res, tais como a agricultura, a urbanização, os avanços tec-
nológicos associados ao fabrico de artefactos (por exemplo 
o trabalho de ligas metálicas), o desenvolvimento do co-
mércio, etc.. No entanto, assume particular importância no 

Figura 1. Imagens ilustrativas de diferentes tipos de poluição

final do séc. XVII com a invenção da máquina de vapor e dos 
processos de combustão interna, que deu origem à deno-
minada revolução industrial. O desenvolvimento tecnológi-
co que se seguiu à revolução industrial, nomeadamente ao 
nível da indústria da eletricidade, possibilitou a denomina-
da 2ª revolução industrial, trazendo desenvolvimentos para 
a indústria química, elétrica, de petróleo e do aço. Neste 
período, a mecanização dos processos produtivos aumen-
tou significativamente a capacidade de produção agrícola e 
industrial (massificação), impulsionando o crescimento dos 
setores primário e secundário, acompanhado pelo desen-
volvimento da indústria extrativa para satisfazer as crescen-
tes necessidades de recursos naturais (petróleo, metais, 
rochas e minerais) e o crescimento da economia. 

Estes feitos tiveram um impacto muito negativo devido à 
utilização intensiva de recursos naturais (nomeadamente 
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minerais e combustíveis fósseis) e contaminação e degra-
dação da natureza com descargas poluentes. A partir do 
séc. XX assiste-se à crescente relevância do setor terciário 
que muito contribui para a melhoria da qualidade de vida 
das populações, através do acesso à educação, saúde, cul-
tura, comércio, telecomunicações, transportes, etc.. A po-
pulação atual, em particular nos países desenvolvidos, tem 
hoje um estilo de vida facilitado. No entanto, normalmente 
o preço a pagar por este desenvolvimento é a poluição e 
degradação dos recursos e valores naturais, como o ar lim-
po ou a paisagem.

Um dos primeiros sinais de alerta surge em 1952, em 
Londres, com o famoso episódio de “smog”. Na origem des-
te episódio está um inverno muito frio que levou ao au-
mento da queima doméstica de carvão (de má qualidade, 
uma vez que os Ingleses exportavam o seu melhor carvão) 
e consequente emissão de poluentes tóxicos como o dióxi-
do de enxofre (SO2) e os óxidos de azoto (NOx). As más con-
dições atmosféricas, que persistiram durante vários dias, 
impediram a dispersão dos poluentes que se foram acumu-
lando até atingirem níveis perigosos para a saúde pública. 
De acordo com estatísticas médicas da altura, este episódio 
causou 4000 mortos. Em resultado deste episódio trágico é 
adotada no Reino Unido a primeira Lei do Ar (Greater 
London Authority, 2002).

A consciência para os perigos da poluição foi crescendo na 
segunda metade do século XX. Em 1984, em Bhopal, Índia, 
a libertação acidental de gases tóxicos (isocianato de metilo 
e hidrocianeto) na fábrica de pesticidas da empresa Union 
Carbide mata 2000 pessoas e deixa acidentadas 200.000. 
Estudos recentes apontam para cerca de 20.000 mortes 
prematuras ocorridas nos 20 anos subsequentes ao aciden-
te (Sharma, 2005). Em 1986, em Chernobyl, Ucrânia, a ex-
plosão de reator nuclear lança poeira radioativa sobre a 
Europa. Um relatório da ONU de 2005 atribuiu 56 mortes 

até aquela data – 47 trabalhadores acidentados e 9 crianças 
com cancro – e estimou que 4000 pessoas morrerão de do-
enças relacionadas com o acidente (WHO, 2006). 

A tomada de consciência para este e outros problemas am-
bientais, e os riscos que lhes estão associados, levou a que 
tenham sido adotadas medidas legais que visam o controlo, 
a prevenção e a mitigação da poluição e seus efeitos no am-
biente e, em particular, o risco para o Homem.

 
 
2. poluição na região da Ria de Aveiro

A região da Ria de Aveiro era classificada há algumas déca-
das como uma das zonas mais poluídas do país. Para isso 
contribuíram o desenvolvimento industrial e agropecuário, 
o tecido urbano da região envolvente, e a falta de regula-
mentação ambiental, que levaram a que, durante várias 
décadas do século XX, os esgotos e resíduos sólidos fossem 
descarregados ou depositados nas linhas de água e solos da 
região e os efluentes gasosos libertados para a atmosfera 
sem qualquer ou reduzido controlo.

No entanto esta região tem vindo a mostrar progressos no-
táveis em termos de qualidade ambiental, só possíveis com 
a adoção de legislação ambiental cada vez mais restritiva, a 
consciencialização e sensibilização dos vários agentes, a fis-
calização e os avultados investimentos em obras públicas, 
aproveitando os fundos comunitários, e investimentos 
privados. 

Entre as obras de melhoria ambiental realizadas destacam-se: 

i) as melhorias na captação e tratamento de águas e águas 
residuais, o aumento e beneficiação das redes de  
distribuição e de saneamento (que abrange atualmente 
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cerca de 94% da população do distrito de Aveiro), a cons-
trução de um emissário submarino para condução dos 
efluentes líquidos pré-tratados para o mar, aproveitando 
assim a capacidade autodepuradora deste ecossistema; 

ii) a descontaminação/confinamento de solos contamina-
dos, em particular na zona industrial de Estarreja, que 
constitui um importante pólo de indústria petroquímica da 
região; 

iii) o estabelecimento de sistemas de recolha, triagem, tra-
tamento, valorização e deposição de resíduos sólidos ur-
banos e industriais;  

iv) as obras de despoluição, regularização e requalificação 
dos canais da Ria de Aveiro, a valorização do património 
natural e paisagístico e a promoção económica dos recur-
sos da região, executadas ao abrigo do POLIS Litoral – Ria 
de Aveiro;  

v) ao nível da poluição sonora, um dos aspetos ambientais 
que mais conflitos e queixas gera, tem-se adotado medi-
das de mitigação em articulação com os planos diretores 
municipais e planos de pormenor; 

vi) ao nível da poluição atmosférica, justificou a criação de 
uma das 5 comissões de gestão do ar, em concreto a 
Comissão de Gestão do Ar de Estarreja (Decreto-Lei 
255/80, de 30 de Junho), que constituiu um instrumento 
fundamental na definição da estratégia de gestão da qua-
lidade do ar em Portugal. 

De acordo com informação do Sistema Nacional de 
Informação de Recursos Hídricos (http://snirh.apambien-
te.pt) a qualidade da água superficial na bacia do Vouga é 
boa praticamente em toda a sua extensão, à exceção da 
estação Ponte Minhoteira, no rio Antuã que é classificada 

de má devido à presença de fosfatos, azoto Kjeldahl e fós-
foro, provenientes da agricultura e pecuária. 

As intervenções de requalificação na Ria de Aveiro, que le-
varam à eliminação das descargas de efluentes domésticos 
e industriais, permitem atualmente a sua utilização para 
atividades de lazer e desporto, principalmente nos canais 
da cidade de Aveiro, com menos risco para a saúde 
pública. 

Ao nível das águas subterrâneas subsistem ainda alguns 
problemas associados ao passivo de contaminação asso-
ciadas às descargas industriais ocorridas no séc. XX, princi-
palmente na região de Estarreja.

A qualidade das águas balneares, de acordo com relatório 
recentemente pulicado pela EEA (EEA, 2014), é excelente 
em praticamente toda a costa da do Distrito de Aveiro.

A requalificação da Ria de Aveiro tem sido um percurso 
longo e laborioso para o qual muito contribuíram os pri-
meiros estudos e propostas realizadas em 1988 pelo então 
Gabinete da Ria de Aveiro (GRIA). A gestão da Ria de 
Aveiro, classificada desde 1999 como zona de proteção es-
pecial, tem envolvido diferentes entidades: o 
Departamento da Ria de Aveiro (DRIA), criado em 2001, o 
Gabinete de Gestão Integrada da Ria de Aveiro (GGIRA) 
criado em 2005, ou, a partir de 2008, a Administração da 
Região Hidrográfica do Centro (ARHCentro). No entanto 
outras entidades assumem papel de relevo, como as au-
tarquias ou a CCDR Centro, a Administração do Porto de 
Aveiro ou ainda os vários ministérios com as suas compe-
tências ao nível do licenciamento de obras e infraestrutu-
ras (por exemplo de transportes) que moldam o espaço, 
alteram a dinâmica e criam pressões acrescidas na região.
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Importa lembrar que todos nós, enquanto cidadãos, temos 
a nossa quota de responsabilidade pela gestão dos recursos 
naturais públicos e comuns. A deposição inadequada de  
resíduos, quer no espaço urbano, quer nas matas e flores-
tas, ou mesmo nos cursos de água, é um ato inaceitável 
numa sociedade desenvolvida. Neste sentido, as ações de 
sensibilização e o envolvimento das comunidades em ações 
de despoluição, de que é exemplo a ação “Mãos à obra! 
Limpar Portugal!”, são uma estratégia fundamental para a 
mudança de comportamentos.

3. Poluição Atmosférica e Efeitos na saúde

Hoje reconhecemos que a poluição do ar tem efeitos, para 
além da saúde, nos ecossistemas, nos valores estéticos e 
nos bens materiais, nomeadamente património histórico. 

(a) (b) (c)

Figura 2. Ação preparatória de envolvimento da população numa escola (a) para a participação na recolha  
de resíduos depositados em matas e florestas (b) no âmbito do movimento “Mãos à obra! Limpar Portugal!”  

que decorreu em 20 de Março de 2010, véspera do Dia Mundial da Floresta

Os problemas de contaminação do ar cobrem múltiplas es-
calas, quer espaciais, quer temporais, indo desde a qualida-
de do ar interior até aos problemas do aquecimento global 
e da destruição do ozono estratosférico, passando pela  
poluição fotoquímica, pelas chuvas ácidas e eutrofização 
dos ecossistemas (poluição transfronteiriça).

A relação entre as atividades antropogénicas e os impactes 
na saúde está evidenciada no esquema da Figura 3.  
As atividades antropogénicas emitem uma panóplia de po-
luentes que podem alterar a composição da atmosfera a as 
suas características (por exemplo, gases como o dióxido de 
carbono, têm capacidade de absorver radiação infraverme-
lha e por isso aumentar o efeito de estufa, contribuindo 
para o aquecimento global). O transporte e dispersão de 
poluentes primários e a sua reação, originando poluentes 
secundários, promove uma variação espacial e temporal na 
concentração dos poluentes atmosféricos, pelo que esta é 
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uma característica física do ambiente num dado local e 
tempo. A exposição descreve a interação entre o ambiente 
(potencialmente contaminado ou poluído) e um ser vivo, 
ou seja, implica o contacto de um indivíduo com um po-
luente. Finalmente, a dose é a quantidade de material ab-
sorvido (por inalação, ingestão ou absorção cutânea) pelo 
corpo durante um dado intervalo de tempo de contacto 
com o poluente. O efeito na saúde depende de fatores va-
riados como a dose, a natureza do poluente, o estado físi-
co do indivíduo (pessoas mais debilitadas estão normal-
mente mais propensas aos efeitos nefastos da poluição), 
de efeitos cumulativos de exposições prolongadas e bioa-
cumulação, ou efeitos de exposições combinadas a dife-
rentes agentes em simultâneo (efeito cocktail). De acordo 
com o Eurostat, em Portugal, em 2010, as principais cau-
sas de morte foram as doenças do sistema circulatório (in-
cluem as doenças relacionadas com a hipertensão arte-
rial, o colesterol, a diabetes e o tabagismo), o cancro e as 
doenças do foro respiratório, todas elas associadas direta 
ou indiretamente à poluição atmosférica.

A poluição do ar constitui um dos principais fatores de ris-
co para a saúde das populações na Europa e em Portugal. 
De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, cerca de 
20 milhões de europeus sofrem diariamente de proble-
mas respiratórios. A poluição do ar, devido principalmente 
ao ozono e às partículas finas (PM2.5), é uma das princi-
pais causas da agudização de problemas respiratórios e 
morte prematura (EEA, 2013).

 
 
4. Riscos da Poluição Atmosférica na Região  
de Aveiro 

A qualidade do ar em Portugal, à semelhança do que se 
verificou a nível europeu, melhorou bastante nas últimas 

décadas, devido a adoção de um conjunto de políticas e 
medidas de redução das emissões de poluentes e maior 
controlo das fontes de emissão. No entanto, não obstante 
as ações empreendidas, existem ainda problemas que 
persistem e que urge resolver. 

Os riscos potenciais associados à poluição do ar na envol-
vente à Ria de Aveiro são vários e diferenciados, podendo 
ter origem em fatores naturais ou antropogénicos. 

De entre os fatores ambientais naturais destacam-se:

• A radioatividade natural, por exemplo as emissões de 
Radão associadas à utilização de rocha granítica no setor 
da construção;
• Os episódios de poluição atmosférica associados  
a ondas de calor;
• A poluição associada aos incêndios florestais;
• A poluição devido à erosão e transporte de partículas 
do norte de África;
• As alergias devido à dispersão de pólenes e esporos.
 

De entre os fatores ambientais antropogénicos destacam-se:

• A contaminação marítima (hidrocarbonetos, plásti-
cos, carga orgânica);
• A contaminação dos solos e massas de água devido a 
inundações e derrames; 
• A contaminação de massas de água e solo resultante de 
despejos não controlados;
• O transporte rodoviário e ferroviário de mercadorias 
perigosas;
• O passivo de contaminação de solos e aquífero subter-
râneo com metais pesados na zona envolvente  
ao Complexo Químico de Estarreja;
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Figura 3. Esquema da relação entre emissão de poluentes e efeitos na saúde

• Poluição sonora principalmente em zonas urbanas e na 
envolvente das principais infraestruturas viárias;
• Poluição interior devido à combustão e ao uso de quí-
micos em produtos de limpeza, tintas e vernizes, ambien-
tadores, etc..
Por último, mas não menos importante, de realçar os riscos 
associados ao tabaco, que continua a ser a principal causa 
de doença respiratória e de mortalidade por doenças 
cardiovasculares.

A comissão Europeia tem estabelecido Programas de Ação 
integrados, com a elaboração da Estratégia Temática da 
Poluição Atmosférica como documento enquadrador de 
medidas e ações, com vista à melhoria do ar que respira-
mos para níveis que não constituam riscos para a saúde hu-
mana e ecossistemas.

 
4.1. Monitorização da qualidade do ar na Região  
de Aveiro

No âmbito da Diretiva 2008/50/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 21 de maio, transposta para o direito in-
terno pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, 

foram estabelecidos critérios de avaliação comuns, requisi-
tos de troca de informação harmonizados e intercompará-
veis e a disponibilização ao público, de forma clara e sim-
ples, de informação sobre os níveis de qualidade do ar 
registados ou previstos, por forma a garantir que a popula-
ção em geral possa antecipar comportamentos para a pro-
teção da saúde e evitar a sua exposição a determinados 
poluentes. Neste sentido, e no que respeita à previsão da 
qualidade do ar, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
tem vindo a promover projetos no âmbito do sistema na-
cional de informação sobre qualidade do ar, baseados em 
duas tipologias de modelos (estatístico e numérico), agre-
gando a informação obtida relativa às concentrações de 
poluentes atmosféricos sob a forma de Índice de Qualidade  
do Ar (IQAr) mais fácil de compreender pela população  
em geral. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de se-
tembro, a medição dos poluentes atmosféricos, tais como o 
dióxido de azoto, ozono, partículas PM10 e PM2.5, dióxido 
de enxofre e monóxido de carbono, é efetuada nas esta-
ções de monitorização geridas pelas Comissões de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Estes 
dados são transmitidos à base de dados nacional sobre 
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qualidade do ar (QualAr), da responsabilidade da APA, que 
através dessa informação, calcula diariamente o IQAr. 

Na região da Ria de Aveiro existem 3 estações de monitori-
zação: uma em Ílhavo do tipo suburbana de fundo localizada 
na Escola Básica 2+3 Gabriel de Ançã, uma em Aveiro do tipo 
urbana de tráfego localizada na Escola Secundária José 
Estevão e uma última em Estarreja, na Teixugueira, de  
influência industrial. Em conjunto elas permitem monitori-
zar a qualidade do ar na Região de Aveiro, podendo os dados 
recolhidos ser consultados online (qualar.apambiente.pt).

Analisando a informação disponibilizada pelo Relatório 
Estado do Ambiente elaborado pela APA relativa às estações 
da região centro sob coordenação da CCDR Centro (Figura 
4), verifica-se que a classe predominante do IQAr nos últi-
mos anos tem sido “Bom”, tendência que se veio a confir-
mar em 2012. De uma forma geral, em todas as zonas ou 
aglomerações verificou-se uma evolução positiva entre 
2011 e 2012, com um aumento do número de dias com clas-
sificação “Muito Bom” (em mais 1% de dias do que em 2011) 
e “Bom” (em mais 6% de dias do que no ano anterior). 

Na Figura 3 é possível verificar que na aglomeração de 
Aveiro/Ílhavo o IQAr também tem vindo a melhorar ao lon-
go dos últimos anos, com um aumento do número de dias 
com IQAr “Muito Bom”. No entanto é de destacar que quer 
na região centro do país, quer a nível nacional, a região en-
volvente à Ria de Aveiro, designadamente a “Zona de 
Influência de Estarreja” e a aglomeração “Aveiro/Ílhavo” 
são as que apresentam uma maior frequência de índices 
fraco e médio. O poluente mais crítico são as partículas 
(PM10), para o qual se verificaram 17 excedências ao valor 
limite diário legislado, na aglomeração Aveiro/Ílhavo, em 
2012, para além das 35 ultrapassagens permitidas na legis-
lação. Vários são os fatores concorrentes para a degradação 
da qualidade do ar, destacando-se o tráfego rodoviário (im-

Figura 4. Evolução do número de dias distribuídos por cada classe  
do IQAr, por zona ou aglomeração entre 2010 e 2012 nas estações  

da CCDR Centro (Fonte: Relatório Estado do Ambiente 2013)

porta lembrar que a região da Ria de Aveiro é atravessada 
pelos mais importantes eixos rodoviários como a A1, a A17, 
a A29, o IP5, a EN1 e a EN109), a existência de importantes 
áreas industriais, como Estarreja, Cacia, Tabueira, Oiã, 
Vagos, Ílhavo, etc., ou ainda a ocorrência de incêndios flo-
restais, uma constante no verão nesta região. 

4.2. Hot-spots urbanos: exemplo da Av. 25 de Abril

Em ambiente urbano, os níveis elevados de poluição at-
mosférica são geralmente observados em street canyons, 
termo utilizado para descrever avenidas ladeadas por edifí-
cios onde é comum verificarem-se excedências nos pa-
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drões de qualidade do ar definidos legalmente (Vardoulakis,  
et al., 2003). A presença de edifícios e a sua disposição na 
malha urbana tem implicações ao nível da redução da velo-
cidade do vento afetando deste modo a dispersão dos po-
luentes e criando, consequentemente, locais específicos 
com concentrações mais elevadas que as áreas adjacentes. 
Estas zonas são denominados por hot-spots urbanos  
(Santos, 2003).

Vários trabalhos têm sido desenvolvidos pela Universidade 
de Aveiro (UA) neste campo, nomeadamente no que  
diz respeito ao desenvolvimento de ferramentas e metodo-
logias que possibilitem a otimização de medidas de  
melhoria da qualidade do ar em centros urbanos e a sua 
inclusão no planeamento urbano, tendo como objetivo  
último a promoção da sustentabilidade urbana (Amorim et 

al., 2013a, Amorim et al., 2013b, Amorim et al., 2014). 

Estes estudos têm demonstrado uma variação espacial sig-
nificativa na concentração de poluentes em algumas áreas 
mais importantes da cidade de Aveiro, com formação de 
hot-spots urbanos onde as concentrações de poluentes ul-
trapassam largamente as que são medidas na estação de 
monitorização de qualidade do ar localizada na Av. 25 de 
Abril.  

Num estudo realizados na zona envolvente à Escola 
Secundária José Estevão (Figura 5) foi simulada a disper-
são das emissões do tráfego rodoviário nas principais vias 
do domínio, recorrendo a um modelo numérico do tipo 
CFD (Computational Fluid Dinamics). O estudo envolveu 
uma campanha experimental em que se fizeram conta-

Figura 5. Foto aérea da área de estudo (a) e detalhe do domínio de simulação numérica considerado (b) com identificação dos pontos  
de contagem de tráfego e localização da estação de monitorização da qualidade do ar e do mastro meteorológico

(a) (b)
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gens de tráfego, para estimar as emissões de poluentes 
atmosféricos, e medições de parâmetros meteorológicos 
(direção e intensidade do vento) junto à estação de moni-
torização de qualidade do ar existente na área. Os resulta-
dos de simulação para diferentes horas do dia são apre-
sentados na Figura 6. 

Os campos 3D de concentração de PM10 obtidos com re-
curso ao modelo CFD Fluent evidenciam um efeito notório 
das características do vento e morfologia do street-canyon 
(nomeadamente, configuração 3D de edifícios e árvores) 
sobre a dispersão de partículas. Além disso, é clara a exis-
tência de um hot-spot, localizado na área central do domí-
nio, sobre a avenida, motivado pela formação de um vór-
tice resultante da confluência do escoamento na avenida. 
Devido a esta particularidade do escoamento, nestas con-
dições, as partículas tendem a acumular no lado norte da 
avenida, com efeitos diretos na qualidade do ar desta 
área.

4.3. Qualidade do ar e exposição no Concelho  
de Estarreja

As áreas urbanas industrializadas assumem relevância 
quando se fala em qualidade do ar devido à multiplicidade 
de fontes e poluentes potencialmente envolvidos. O proje-
to INSPIRAR, financiado pela FCT, procurou estudar as rela-
ções entre poluição e efeitos na saúde humana, tendo 
como foco de interesse uma área urbana industrializada. 
Pretendeu em particular avaliar qual a contribuição do se-
tor industrial na qualidade do ar local e se, estando os tra-
balhadores industriais mais expostos que a população em 
geral, apresentariam piores resultados em termos de saúde 
respiratória (Lopes et al., 2013). 

Para tal o projeto recorreu a um caso de estudo – concelho 
de Estarreja – área urbana localizada na região centro e 
perto do litoral, atravessada por importantes redes de 
transporte e que constitui um polo petroquímico de rele-
vância nacional – o Complexo Químico de Estarreja (CQE). 
Os dados do inventário nacional de emissões atmosféricas 
elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente mostram 
a importância deste concelho no contexto nacional com 
destaque para a amónia, PM10, e os compostos orgânicos 
voláteis (COV). Entre 2003 e 2009 têm-se registado varia-
ções, destacando-se uma redução significativa nas emis-
sões de COV. Da comparação dos dados de qualidade do ar 
monitorizados em várias zonas industrializadas do país, e 
para os poluentes mais críticos a nível nacional, constata-se 
que Estarreja tem melhor qualidade do ar no que respeita 
ao poluente PM10, do que a região do Porto ou a do 
Barreiro/Seixal, mas regista valores mais elevados, que ul-
trapassam os valores legislados para o ozono.

Para melhor avaliar a qualidade do ar da região de estudo e 
a exposição, e porque os dados de monitorização da região 
limitam-se a apenas uma estação de qualidade do ar, foi 

Figura 6. Variação espacial das concentrações de PM10  
modeladas para várias horas do dia
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usada como abordagem a modelação numérica que permi-
te avaliar de forma discreta, no espaço e no tempo, a varia-
ção das concentrações de poluentes atmosféricos e exposi-
ção. Da análise dos gráficos da Figura 7 destacam-se 
concentrações de NOx elevadas próximo do CQE e junto à 
autoestrada e uma elevada exposição a PM10 nas zonas ur-
banas e no CQE. Verificou-se que o grupo de trabalhadores 
está mais expostos à poluição do que o grupo de controlo.

Paralelamente foram realizadas campanhas experimentais 
para a caracterização da saúde humana de trabalhadores 
do Complexo Químico de Estarreja e de um grupo de con-
trolo envolvendo a população ativa do concelho. Foram re-
alizadas duas campanhas de avaliação da saúde de traba-

lhadores voluntários, uma entre Maio e Junho de 2011 
(Visita 1) e outra entre Fevereiro e Março de 2012 (Visita 2). 
Utilizaram-se como métodos de avaliação, o questionário 
BOLD (aplicado através de entrevistador) e a espirometria 
com broncodilatação, aplicados quer a trabalhadores quer 
a controlos (recrutados na população de Estarreja). Na 
Visita 1, a amostra foi composta por 184 trabalhadores 
(45% do número total de trabalhadores) e 176 controlos. 
Na Visita 2 foram incluídos 185 trabalhadores (45% do nú-
mero total) e 226 controlos. Nas amostras estudadas regis-
tou-se uma baixa frequência de sintomas e de doenças. 
Observou-se ainda um decréscimo da frequência de sinto-
mas entre as duas visitas, nomeadamente no grupo de tra-
balhadores. Várias explicações podem existir, tais como a 

(a) (b)

Figura 7. Variação espacial das concentrações médias de NO2 às 20h no concelho de Estarreja (a) e variação  
da exposição média a PM10 modelada para o mês de Junho de 2011 na mesma área (b)
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existência de diferenças entre os participantes das duas 
Visitas, existência de um viés de participação ou de um efei-
to do trabalhador saudável (os trabalhadores doentes ten-
dem a não participar na avaliação por já conhecerem o seu 
estado de saúde ou entretanto poderão ter abandonado 
este emprego e por isso passar para o grupo de controlo). 
Desta forma não foi possível estabelecer uma relação direta 
entre o facto de ser trabalhador do complexo industrial e a 
saúde. No entanto o tabagismo e a idade são fatores que 
justificaram o agravamento da condição de saúde respira-
tória nos dois grupos.

4.4. Risco de poluição associado a libertações acidentais

As áreas urbanas industrializadas representam desafios 
acrescidos no estudo dos riscos da poluição, pelo tipo de 
poluentes envolvidos (em especial os de origem industrial) 
e pela falta de informação sobre a exposição de curto e lon-
go prazo e sua relação com a saúde da população. Acrescem 
ainda os riscos associados a situações de libertação aciden-
tal de poluentes, resultando numa exposição aguda a con-
centrações consideravelmente elevadas com potenciais 
impactes na saúde humana (Oliveira, 2008).

O elevado número de acidentes graves que teve lugar em 
complexos industriais químicos nos últimos anos originou 
sérias preocupações sobre a fiabilidade, segurança, e im-
pactos ambientais destas atividades industriais. Este facto 
revelou a importância da utilização de ferramentas numéri-
cas para a prevenção e resposta (recomendações), se possí-
vel em tempo real, no caso da libertação acidental de gases 
tóxicos (Borrego et al., 2009).

Exemplo da importância destas ferramentas é dado pelo 
estudo realizado pela UA no Porto de Aveiro. O Porto de 
Aveiro está localizado no distrito de Aveiro, a 6 km do cen-
tro da cidade, servindo de ponte para o desenvolvimento 

económico da região centro e norte de Portugal, onde se 
inclui o Complexo Industrial de Estarreja, bem como da 
zona centro de Espanha. Para além da atividade portuária, 
o Porto de Aveiro possui áreas de armazenamento de pro-
dutos, nomeadamente de produtos químicos de perigosi-
dade variável, sendo o que representa maior risco o Cloreto 
de Vinilo. De facto, este composto é um gás incolor e inodo-
ro a concentrações inferiores a 10.000 mg.m-3, é extrema-
mente inflamável e sob ação do calor pode decompor-se e 
emitir vapores tóxicos de ácido clorídrico e fogénio. 

Estando o Porto de Aveiro localizado e rodeado por várias 
áreas residenciais, designadamente a sua localização na ci-
dade da Gafanha da Nazaré, e a poucos quilómetros de dis-
tância das cidades de Ílhavo e Aveiro, é espectável que 
qualquer acidente que ocorra nesta área atinga facilmente 
a comunidade envolvente, pelo que a necessidade de co-
nhecer os reais riscos relacionados com as atividades do 
Porto se torna uma prioridade. 

Foi efetuado no âmbito de um projeto de fim de curso um 
estudo de um cenário hipotético de colapso de uma esfera 
(5000 m3) de cloreto de vinilo no Porto de Aveiro, para um 
dia típico de Verão (Figura 8a). Sabendo que um dos princi-
pais fatores que determina a proporção de um acidente in-
dustrial é a natureza e a quantidade de uma determina 
substância perigosa libertada, a análise incidiu sobre o clo-
reto de vinilo (substância armazenada no Porto), uma vez 
que esta pode proporcionar os piores impactes no caso de 
uma liberação acidental. Para esta simulação recorreu-se ao 
modelo RISCAV que consiste num sistema integrado de mo-
delos para previsão, em tempo real, do trajeto de uma nu-
vem de produtos gasosos, tóxicos ou inflamáveis, libertados 
na ocorrência de um acidente industrial grave (Silva, 2009).

Na Figura 8b, estão representados os níveis de toxicidade 
que podem afetar a região no caso do cenário hipotético 
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considerado. A área representada a vermelho correspon-
de a concentrações superiores ao limite de concentração 
que não deve ser excedido num período de curta exposi-
ção de 5 minutos (STEL 5’ - Short Term Exposure Limit) e 
que para este composto é de 13000 µg.m-3; a área a  
verde corresponde a concentrações superiores à concen-
tração média a que um trabalhador pode estar exposto 
por um período de 8 horas (TWA - Time Weighted 
Average), que para o cloreto de vinilo é de 13 µg.m-3. O 
estudo realizado revelou que um acidente no Porto de 
Aveiro pode causar potenciais impactes em termos de toxi-
cidades sobre uma extensa área habitacional (aproximada-
mente 15 km2), atingindo cerca de 37.000 habitantes.  
De salientar que o próprio Hospital de Aveiro seria neste  
cenário afetado pela nuvem de toxicidades mais elevada, o 

Figura 8. Localização das esferas de armazenamento de cloreto de vinilo no Porto de Aveiro (a) e área potencialmente  
afetada pela libertação do composto tóxico no cenário de colapso total de um dos depósitos (b)

que poderia comprometer a capacidade de intervenção  
e socorro.

Os efeitos da exposição ao cloreto de vinilo incluem  
desconforto notável, perceção do odor, sonolência,  
distúrbios visuais e dormência nas extremidades. 
Exposições prolongadas podem causar acroosteólise (afe-
tando os diversos ossos e muito particularmente as falan-
ges da mão), fibroses do fígado e do baço (comparáveis à 
fibrose perilobular: sindroma de Banti), perturbações das 
vias respiratórias, trombocitopénias, angiosarcoma do 
fígado. 

Como resultado do estudo desenvolvido, e tendo consciên-
cia da necessidade de uma ferramenta de fácil utilização 

(a) (b)
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que forneça apoio técnico e político às autoridades locais, 
com vista à proteção da saúde da população face aos im-
pactes da poluição atmosférica, a UA desenvolveu uma in-
terface gráfica para o sistema de modelos que poderá ser 
usada por técnicos e especialistas da área do ambiente 
para simular a qualidade do ar para condições/cenários 
específicos. 

 
 
Comentários Finais

Nas últimas décadas, resultado de esforços concertados 
entre variados atores públicos e privados e da implementa-
ção de políticas e medidas, quer ao nível da restrição das 
emissões e descargas de poluentes pelas atividades antro-
pogénicas, quer ao nível de investimentos avultados em 
obras públicas em redes de abastecimento e saneamento e 
de recolha de resíduos, bem como tratamento e valoriza-
ção de efluentes e resíduos, ou ainda a recuperação e re-
qualificação de áreas e recursos naturais degradados, tem-
-se assistido à redução da poluição e a uma  
melhoria significativa da qualidade dos ecossistemas em 
torno da Ria de Aveiro.  

No que toca à qualidade do ar, constitui uma preocupação 
o aumento da frequência de episódios de poluição, associa-
dos principalmente a partículas e ozono, que levam à ultra-
passagem dos valores legislados. De acordo com o Relatório 
de Estado do Ambiente 2013, a região Aveiro/Ílhavo e Zona 
de Influência de Estarreja foram as que apresentaram 
maior número de dias de índice de qualidade do ar médio e 
fraco. A par da poluição de origem industrial concorre de 
modo significativo o tráfego rodoviário e o setor doméstico 
(por exemplo, a queima residencial). Não são de negligen-
ciar os incêndios florestais que todos os anos assolam a re-
gião, destruindo áreas significativas de florestas e contri-

buindo com emissões de poluentes atmosféricos que 
resultam em episódios de poluição atmosférica. Os estudos 
recorrendo a modelos computacionais mostram que as 
concentrações de poluentes são heterogéneas no espaço e 
tempo, podendo atingir em algumas áreas urbanas valores 
significativamente mais elevados do que aqueles medidos 
nas estações de monitorização da qualidade do ar. Em re-
sultado os níveis de exposição da população variam, po-
dendo as pessoas mais expostas à poluição do ar ver a sua 
saúde mais afetada com problemas respiratórios, cardio-
vasculares ou mesmo doença cancerígena associada à ex-
posição de longo prazo. Importa finalmente considerar a 
exposição significativa à poluição em situações acidentais 
ou de risco, tais como os fogos florestais, eventos climáti-
cos extremos (por exemplo, ondas de calor que aumentam 
os riscos associados à poluição fotoquímica) ou ainda 
eventuais acidentes químicos em instalações existentes na 
região da Ria de Aveiro, que podem resultar na libertação 
de substâncias altamente tóxicas. A prevenção e a 
preparação para uma resposta rápida e eficaz são essenciais 
para evitar/minimizar danos humanos e materiais 
consideráveis.

Finalmente importa referir que novos desafios se colocam 
à gestão ambiental e, em particular, à gestão da qualidade 
do ar. A crescente urbanização e motorização terá de ser 
considerada no exercício de planeamento, com vista à pre-
servação dos recursos e da qualidade dos sistemas naturais 
como garantia da qualidade de vida das populações. As al-
terações climáticas representam desafios acrescidos pelo 
impacto que podem ter nos sistemas naturais (aumento do 
risco de incêndio, inundações e tempestades) com conse-
quente risco, não apenas de danos materiais e humanos, 
como na intensificação de episódios de poluição e contri-
buição para a degradação ambiental.
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8. Outras Rias
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LOS DESAFÍOS AMBIENTALES, 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y LOS 
PROBLEMAS DE GESTIÓN EN  
LA RÍA DE VIGO

Gonzalo Méndez Martínez 

Resumen: La ocupación del litoral gallego, un espacio 
ambientalmente sensible y desequilibrable, ha ido 
aumentando en los últimos años, estableciéndose en el 
mismo diversas actividades y usos. Todo ello ha hecho que 
exista una concentración demográfica y de actividades en 
esta franja costera ocasionando grandes costes ambientales, 
económicos y sociales. Se presenta como solución la 
ordenación del territorio y en España son competentes en 
esta materia las comunidades autónomas, de modo que le 
corresponde en exclusiva a la comunidad autónoma gallega 
la competencia en materia de ordenación del territorio y 
del litoral, urbanismo y vivienda. Esto está regulado por la 
Ley 10/1995 de ordenación del territorio de Galicia y en su 
articulado encontramos la descripción de los instrumentos 
con los que podemos contar para abordar la ordenación del 
litoral. Entre ellos destacan las Directrices de ordenación del 
territorio y los Planes territoriales integrados (figura bajo la 
que se realizó el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia). 
Las DOT constituyen el escalón superior de ordenación de 
la relación de instrumentos que en cascada van desde lo 
general a lo particular, configurándose como un instrumento 
de carácter global, expresión de la política territorial, 
que tienen que constituir el marco general de referencia. 
Derivado de ellas se establece un sistema de asentamientos 
graduado que cubre la totalidad del territorio gallego. 
Por otro lado, el Plan de Ordenación del Litoral pretende 
constituir el marco para una gestión integrada del litoral 
de Galicia, estableciendo los criterios, principios y normas 
generales para una ordenación basada en criterios de 
sostenibilidad y perdurabilidad. Ambos documentos están 

interrelacionados y junto con otras figuras de planificación 
conforman el marco estratégico diseñado para llevar a 
cabo la planificación del territorio en Galicia. La ría de Vigo 
constituye un caso de máxima concentración de actividades, 
conflictos y necesidades de solución que sirve para 
ejemplificar las posibilidades de aplicación de los distintos 
instrumentos de ordenación del territorio.

Palabras-clave: ría de Vigo, ordenación del territorio, 
litoral, Directrices de Ordenación del Territorio, Plan  
de Ordenación Litoral.

1. Introducción

Galicia es un país con una extensa fachada litoral, lo cual le 
confiere características diferenciadoras, acceso a los recur-
sos marinos y diversas potencialidades. Se puede añadir la 
singularidad morfológica de una costa recortada y penetra-
da por profundas rías, con marismas y estuarios, cantiles y 
arenales que le otorgan la diversidad, calidad y valor am-
biental, económico y paisajístico. Un conjunto que confor-
ma los trazos característicos de nuestro litoral y explica la 
estrecha vinculación histórica y actual de Galicia con  
el mar.

Ese largo litoral gallego constituye uno de los más importan-
tes activos de nuestro territorio, permitiendo el desarrollo 
de actividades muy diversas, lo que supone o implica una 
gran capacidad de atracción. Sin embargo, esta misma capa-
cidad de atracción puede llevar consigo la destrucción de 
elementos ambientales y paisajísticos, frecuentemente por 
la ocupación de ese espacio de alto valor, a la vez que escaso 
e irreproducible, por usos que generando escaso valor, res-
tan singularidad. Supone pues un claro ejemplo de impor-
tante coste de oportunidad.
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Así, en el litoral de Galicia, especialmente en los bordes de 
las rías, pero también en otros ámbitos litorales, concur-
ren actividades y usos muy diversos: actividades portua-
rias, construcción y reparación naval, primeras y segundas 
residencias, industrias, espacios de ocio, actividades de-
portivas, turismo, áreas a conservar, etc., a veces incom-
patibles entre sí y también con cierto grado de especializa-
ción cara a actividades de importancia estratégica para la 
economía gallega, como la pesca, el marisqueo y la acui-
cultura, los puertos y astilleros o el turismo. Pero en las 
rías, por su singularidad, estos usos se concentran  
en un espacio reducido, ambientalmente sensible y 
desequilibrable.

Las mayores concentraciones urbanas de Galicia, y gran 
parte de las actividades económicas, están emplazadas en 
los municipios litorales, y dentro de éstos, en las áreas 
más próximas a la franja costera, de tal modo que las fre-
cuentes estadísticas con datos municipales esconden una 
realidad de concentración en los primeros cientos de me-
tros desde la costa.

Resultado de esta concentración demográfica y de activi-
dades, así como del desarrollo urbano imperante en las 
últimas décadas, se fue conformando un asentamiento li-
neal paralelo a la costa con carácter continuo en grandes 
tramos, desestructurado y descohesionado, con altos cos-
tes ambientales, así como sociales y económicos. Es nece-
sario pues poner remedio a la situación mediante un pro-
ceso de ordenación territorial y urbanística en los 
diferentes niveles de acción posible, coordinado con la 
correspondiente gestión integral de la zona costera.

Pero, ¿qué es la ordenación del territorio y a quién le cor-
responde llevarla adelante? La Carta europea de ordenaci-
ón del territorio, de 1983, la define como “la expresión 
espacial de la política económica, social, cultural y ecoló-

gica de toda la sociedad” y establece los siguientes  
objetivos fundamentales de la política territorial: 

El desarrollo socioeconómico equilibrado…

• La mejora de la calidad de vida (mayor accesibilidad de 
la población a los equipamientos colectivos y mejora de 
las infraestructuras).
• La gestión responsable de los recursos naturales y la 
protección del medio natural haciendo compatible la sa-
tisfacción de las necesidades crecientes de recursos y su 
conservación…
• La utilización racional y equilibrada del territorio, defi-
niendo los usos aceptables o a potenciar para cada tipo de 
suelo…
 
Las comunidades autónomas son competentes en materia 
de ordenación del territorio. De acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 138.1.3 de la Constitución española y el 
27.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia, corresponde 
en exclusiva a la Comunidad Autónoma gallega la compe-
tencia en materia de ordenación del territorio y del litoral, 
urbanismo y vivienda. En Galicia está regulada por la “Ley 
10/1995 de ordenación del territorio de Galicia”.  En el ar-
ticulado de esta ley encontramos la necesaria descripción 
de los instrumentos con los que podemos contar para 
abordar la ordenación del litoral, y enmarcar aquellos que 
fueron aprobados a inicios de 2011 y son objeto de aten-
ción en el presente texto.

Así, en el artículo 4 se hace referencia a los “Instrumentos 
de ordenación del territorio” y se establece que la ordena-
ción territorial de Galicia se realizará a través de los si-
guientes instrumentos: Directrices de ordenación del ter-
ritorio; Planes territoriales integrados; Programas 
coordinados de actuación; Planes y proyectos sectoriales; 
y Planes de ordenación del medio físico.
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Son los dos primeros instrumentos los que ahora nos inte-
resan: las Directrices de ordenación del territorio y los 
Planes territoriales integrados, estos últimos por ser la fi-
gura bajo la que se realizó el Plan de Ordenación del Litoral 
de Galicia.

2. Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT)

Las DOT constituyen el escalón superior de ordenación de 
la relación de instrumentos que en cascada van desde lo 
general a lo particular, configurándose como un instrumen-
to de carácter global, expresión de la política territorial, que 
tienen que constituir el marco general de referencia.

Toda la funcionalidad de las DOT viene determinada por la 
normativa, estando explicitada en el artículo 6 de la citada 
ley. Así, con la finalidad de establecer las pautas espaciales 
de asentamiento de las actividades, de acuerdo con las po-
líticas sociales, económicas y culturales emanadas de la 
Comunidad, corresponden a las Directrices de Ordenación 
del Territorio las siguientes funciones:

a) Formular con carácter global e interrelacionado, y en el 
marco del Plan económico-social de la Comunidad 
Autónoma, el conjunto de criterios y normas que orienten 
y regulen los procesos de asentamiento en el territorio de 
las distintas actividades económicas y sociales de los agen-
tes públicos y privados que operen en dicho territorio.

b) Construir un marco general de referencia para la formu-
lación de los restantes instrumentos de ordenación territo-
rial, así como de los planes de ordenación previstos en la 
legislación urbanística, y para la formulación y ejecución de 
las distintas políticas sectoriales de la Comunidad, al que 

habrán de acomodarse los planes, programas y acciones 
con incidencia en el territorio que puedan desarrollar las 
administraciones públicas de carácter autonómico o local, a 
fin de garantizar una adecuada coordinación y compatibili-
zación de todas ellas.

c) Suministrar las previsiones y criterios básicos que vayan a 
actuar como marco de referencia para la formulación de las 
políticas sectoriales, así como para la programación de los 
recursos de las administraciones públicas que deban apli-
carse en el territorio de la Comunidad Autónoma.

d) Proponer las acciones territoriales que requiera la actua-
ción conjunta con otras comunidades autónomas y restan-
tes administraciones públicas, ofreciendo las bases sufi-
cientes para celebrar los convenios o acuerdos de 
colaboración que resulten necesarios.

Para eso las DOT definen cuatro niveles básicos de asenta-
miento que conforman el denominado modelo de 
asentamientos:

1. Regiones y áreas urbanas: espacios dinámicos de creci-
miento económico y de población en los que son necesa-
rios los procesos de planificación y de coordinación. Las 
áreas urbanas son los espacios configurados alrededor de 
las siete mayores ciudades de Galicia: A Coruña, Vigo, 
Santiago, Ourense, Lugo, Pontevedra y Ferrol. Como resul-
tado de la intensidad de los procesos metropolitanos exis-
tentes en los contornos de las áreas de A Coruña y Ferrol, 
por una parte, y Vigo y Pontevedra, por otra, surgen las re-
giones urbanas Ártabra y de las Rías Baixas. 

2. Sistema urbano intermedio: formado por núcleos de  
mediano tamaño entre los 7000 y los 40000 habitantes. 
Conforman centros dinámicos social y económicamente 
enfocados a asumir una mayor centralidad y protagonismo.
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Figura 1. Modelo de asentamientos definido en las DOT
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3. Nodos para el equilibrio del territorio: conjunto de  
núcleos distribuidos por todo el territorio, capaces de fi-
jar población, dotar de servicios e impulsar nuevas activi-
dades y centralidades.

4. Resto de núcleos de importancia municipal.

Se establece de esta manera un sistema de asentamien-
tos graduado y que cubre adecuadamente la totalidad 
del territorio gallego. Es un sistema de asentamientos 
armónico y compensado que mantiene la misma estruc-
tura y niveles de asentamiento que los anteriores docu-
mentos aprobados en Galicia (Hipótesis, Avance y 
Aprobación Inicial), si bien es cierto que en todos ellos se 
modificaron los municipios o territorios incluidos en cada 
grupo.

Se puede entender que en este modelo las Regiones 
Urbanas se corresponden con espacios de planificación y 
ordenación territorial, mientras que las Áreas Urbanas se 
corresponden con los espacios de gestión, vinculados 
con la legislación local y las áreas por ella definidas.

El modelo, trata de buscar equilibrios territoriales en 
Galicia que compensen la asimetría entre el litoral y el 
interior, pero evidentemente no se puede sustraer el 
fuerte peso del litoral, como evidencia la organización 
expuesta.

Además, dentro del territorio gallego, la franja más litoral 
constituye un ámbito territorial singular, caracterizado 
por la diversidad y valor de sus ecosistemas, paisajes, pa-
trimonio cultural e importancia socioeconómica.

En el caso de la ría de Vigo, la especial consideración de 
la región urbana en el contexto del modelo de asenta-
miento la dota de una mayor oportunidad de intervenci-

ón y planificación mediante una mayor diversidad de ins-
trumentos, como sería un posible Plan Territorial 
Integrado (PTI) del área metropolitana o sector que se 
defina.

La Ley de ordenación del territorio de Galicia prevé que 
con el desarrollo de las Directrices de Ordenación del 
Territorio se podrán formular planes territoriales integra-
dos dirigidos a la organización de áreas geográficas su-
pramunicipales de características homogéneas o de 
aquellas que, por su tamaño y relaciones funcionales, 
precisen de una planificación infraestructural, de equipa-
mientos y recursos de ámbito comarcal, y de carácter in-
tegrado. Además, cuando circunstancias no previstas en 
las directrices lo recomienden, podrá el Consello da 
Xunta de Galicia acordar la elaboración de un plan terri-
torial  
integrado, señalando su ámbito territorial y sus objetivos 
principales.

Por ello, ante la fortísima presión urbanística ejercida so-
bre el litoral de Galicia en los últimos años y ante la irre-
versibilidad del proceso de degradación, el Parlamento 
de Galicia introdujo en la Ley 6/2007 de medidas urgen-
tes en materia de ordenación del territorio y del litoral de 
Galicia que el Plan sectorial de ordenación del litoral al 
que hace referencia la disposición transitoria octava de la 
Ley 9/2001, del 30 de diciembre, de ordenación urbanís-
tica y protección del medio rural de Galicia, tendrá la na-
turaleza de un plan territorial integrado regulado en la 
Ley 10/1995, del 23 de noviembre, de ordenación del 
territorio de Galicia, con el objeto de establecer los crite-
rios, los principios y las normas generales para la ordena-
ción urbanística de la zona litoral basada en criterios de 
perdurabilidad y sostenibilidad, así como la normativa 
necesaria para garantizar la conservación, protección y 
puesta en valor de las zonas costeras.
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3. El Plan de Ordenación del Litoral (POL)

El POL pretende constituir el marco para una gestión inte-
grada del litoral de Galicia, estableciendo los criterios, prin-
cipios y normas generales para una ordenación basada en 
criterios de sostenibilidad y perdurabilidad.

Para eso el POL establece amplios objetivos:

• La concreción del ámbito objeto de ordenación.
• La protección y conservación de los recursos naturales.
• La señalización de los ecosistemas litorales y costeros 
que deban ser conservados y protegidos.
• La protección del patrimonio natural y cultural mediante 
criterios coherentes con la protección del paisaje.
• La fijación de criterios, principios y normas generales 

para la ordenación de los municipios litorales.
• La elaboración de una normativa de aplicación en las 
distintas categorías de ordenación territorial para la regula-
ción y control de los usos y actividades localizadas en  
el litoral.
• El establecimiento de un marco de referencia para la in-
tegración de políticas territoriales y actuaciones 
urbanísticas.
• La optimización en la coordinación de actuaciones terri-
toriales y urbanísticas entre las distintas administraciones.
• La constitución de la base para la elaboración de un pro-
grama coordinado de actuación del espacio litoral.  

El POL, aprobado definitivamente por el Decreto 20/2011, 
de 10 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el 
Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, conforma un  

Figura 2. Engarce entre las DOT y el POL y éstos con las demás figuras de planificación
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detallado documento que responde a los objetivos referi-
dos. En cuanto a la plasmación cartográfica de las zona-
ciones realizadas, la selección de la escala 1:20000 sirve al 
objetivo de dejar la concreción final a los instrumentos 
urbanísticos de ámbito municipal o de detalle, por lo que 
corresponde ahora a los municipios promover la adaptaci-
ón de su ordenación a los criterios, determinaciones, pro-
puestas, recomendaciones, etc., derivados de estos docu-
mentos de rango superior, como son las DOT y el POL.

El modelo territorial previsto en el POL divide el litoral en 
tres áreas de protección continua:

a) Área de Protección Ambiental: ámbitos merecedores 
de una especial protección, distinguiéndose la protección 
intermareal y la protección costera.

b) Mejora ambiental y paisajística: territorio comprendido 
entre el área de protección costera y los primeros ejes 
que articulaban el modelo de organización tradicional, 
constituyendo las áreas sujetas a mayor presión antrópica 
de los últimos tiempos. Su objetivo principal es el de pre-
servar el paisaje litoral como un valor natural y cultural 
propio, así como mejorar aquellas intervenciones que lo 
requieran.

c) Ordenación Litoral: recoge las llanuras costeras y de 
transición situadas tras el frente litoral en las que, en la 
mayoría de los casos, podemos encontrar asentamientos 
ligados visual y/o funcionalmente a los paisajes litorales. 
Además, en esta zona se engloban las áreas ya urbaniza-
das en contacto con el mar.

Sobre estas áreas de protección continua se superponen 
las áreas discontinuas compuestas por los corredores y los 
espacios de interés (Espacios de interés paisajístico, de 
interés geomorfológico, y de taxón) y los Espacios natura-

les protegidos de Galicia. Las áreas discontinuas suponen 
una regulación que, por un lado preserva la funcionalidad 
de los sistemas naturales al dotarlos de conectividad, y 
por otro ponen en valor espacios singulares e identitarios 
de las zonas costeras.

Las determinaciones del Plan de ordenación del litoral se-
rán directamente aplicables y prevalecerán de forma in-
mediata sobre las del planeamiento urbanístico, que de-
berá ser objeto de adaptación. Del mismo modo, se 
deberá mantener una escrupulosa coordinación y cohe-
rencia entre las distintas figuras o instrumentos que con-
forman la ordenación territorial y el planeamiento urba-
nístico recogidos en la figura 2.

4. Consideraciones finales

La ordenación territorial de Galicia, tanto tiempo deman-
dada y siempre postergada, estableció en 2011 dos hitos 
con las DOT y el POL. La ría de Vigo, como todo el litoral de 
Galicia, tiene en ambos, pero especialmente en el segun-
do, una herramienta básica que adecuadamente aplicada  
mejorará la capacidad de protección del litoral.

Sin embargo, no se deben olvidar algunas cuestiones pen-
dientes que no parecen figurar en la agenda de las priori-
dades gubernamentales:

• Es necesario abordar un plan de ordenación de los es-
pacios marítimos de Galicia coordinado con la planificaci-
ón terrestre.
• Hay que traspasar progresivamente los criterios y de-
terminaciones de las DOT y del POL hacia los demás ins-
trumentos de planificación (como los planes generales de  
ordenación municipal).
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• En el caso de Vigo resulta necesario alcanzar un acuerdo 
que conjugue la creación del área metropolitana y la plani-
ficación de la misma (posiblemente desarrollable a través 
de un Plan Territorial Integrado).
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9. Novos Futuros para a Ria de Aveiro
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NOVOS FUTUROS PARA A RIA DE AVEIRO

Júlio Pedrosa de Jesus

A Ria de Aveiro é um espaço excecional no território portu-
guês em que, ao longo de séculos, ancoraram modos de vida 
muito diversos em comunidades humanas que aqui chega-
ram de variadas origens. A Universidade de Aveiro terá sido o 
catalisador da formação de uma dessas comunidades mais 
recentes e esteve na origem desta meritória iniciativa, que 
teve o seu foco nessa cidade, que a Ria de Aveiro é. Propõem-
me que contribua para ajudar a estruturar caminhos de futu-
ro e vou ver se não gero excessiva desilusão.

As sessões das “Quintas da Ria” terão visitado dimensões vá-
rias da vida da Ria, vida humana e outras vidas que povoam o 
ecossistema especial que aqui temos. Olhou-se, ainda, a cos-
ta e outros elementos críticos, que têm que estar sempre pre-
sentes quando se quer estimular “contributos para a valoriza-
ção e proteção da Ria de Aveiro”. Os temas destas conversas 
e a página dedicada à iniciativa uariadeaveiro evidenciam que 
o foco dos encontros “Quintas da Ria” tem estado na ria como 
ecossistema, nas vidas que se alimentam da água e dos seres 
que nela vivem, no que nessa água existe sem se ver, o sal, em 
atividades económicas como a pesca, os transportes maríti-
mos, o turismo ou a gastronomia, que se alimentam, em 
grande medida, dos mesmos recursos, nos riscos e ameaças 
ao ecossistema. A Ria foi, assim, uma temática de encontros 
que interessaram e envolveram representantes de institui-
ções e de associações, investigadores e especialistas de com-
petências reconhecidas, cidadãos interessados por cuidar da 
Ria e do seu espaço envolvente. Os promotores das Quintas 
da Ria devem ser louvados pela iniciativa e merecem o nosso 
reconhecimento pelo que conseguiram.

Entendi que o contributo que me foi solicitado devia trazer 
reflexões sobre estratégias para o desenvolvimento desta re-

gião com um envolvimento da Universidade de Aveiro. Neste 
contexto, vejo a Ria de Aveiro como uma mesa de trabalho 
cooperativo, onde se sentam parceiros interessados em cons-
truir futuros para este território e para as pessoas que nele 
vivem. Uma Universidade é um ente autónomo, livre de inte-
resses particulares, independente de credos religiosos e polí-
ticos, que tem como missão central criar conhecimento cien-
tífico, aprofundar a compreensão de saber existente, 
desenvolvê-los e proporcionar condições para o seu uso na 
educação e formação superior das pessoas, tendo sempre 
como fim último o desenvolvimento humano (económico, so-
cial, cultural). Deve ser sempre, por isso, um parceiro empe-
nhado e compreendido na sua singularidade. Quem são en-
tão os outros parceiros a considerar numa reflexão sobre  
o futuro? Serão, certamente, os cidadãos interessados  
e os atores institucionais (políticos, culturais, económicos,  
sociais …). 

A Ria de Aveiro, na minha interpretação, é um espaço espe-
cial, que vem do mar e chega às faldas do Caramulo e do 
Buçaco. As gentes que habitam este espaço têm demonstra-
do enorme capacidade de criar riqueza através de atividades 
económicas nos mais variados domínios: agricultura, pescas, 
indústrias, serviços. A história da relação da Universidade 
com a sua envolvente é muito interessante: à desconfiança 
inicial sobre a viabilidade de um tal projeto, sucedeu uma re-
lação de cooperação regular, alimentada por uma crescente 
confiança, traduzida na expressão a nossa universidade, que 
passámos a ouvir dita por múltiplos interlocutores.

Foi-nos proposto que a conversa de hoje tenha o seu foco no 
futuro. Será, a meu ver, oportuno lembrar que o futuro tem 
os seus inimigos (Daniel Innerarity, O Futuro e os seus 
Inimigos, Teorema, 2011, p. 8-9). Diz-nos Innenarity: As  
sociedades democráticas não mantêm boas relações com o 
futuro … porque todo o sistema político, e a cultura em geral,  
se debruça sobre o presente imediato e porque o nosso rela-
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cionamento com o nosso futuro colectivo não é de esperança 
e projecto mas de precaução e improvisação. O que pensa-
mos nós desta avaliação do que são as sociedades democrá-
ticas? Terão estas considerações alguma coisa a ver com  
o que estamos a viver, aqui, em Portugal? O nosso relaciona-
mento com o futuro colectivo não é de esperança e  
projecto … Deve ou não sê-lo? Será o nosso relacionamento 
com o futuro coletivo, também, de precaução e improvisa-
ção? O que estamos habituados a fazer, aquilo que educa o 
nosso ser é, a meu ver, o oposto disto. Por isso, também 
aqui, no nosso País, nos locais onde vivemos, convivemos, 
trabalhamos, todos os dias vemos que está instalada a “crise 
da ideia de progresso”. 

A mesa de trabalho que lhes proponho é, antes de tudo, uma 
escola de cidadania ativa. De edificação de relações e modos 
de trabalho em que se reconheça que, sendo aquele o nosso 
ponto de partida, queremos aprender a sair dele para um 
futuro alimentado por outras crenças e modos de agir.  
E quem são então os parceiros imprescindíveis a sentar nesta 
mesa, para desenhar cooperativamente um caminho de 
construção de futuros? A Universidade, as autarquias,  
as empresas, os atores sociais e culturais, com os cidadãos 
interessados, os especialistas que possam proporcionar co-
nhecimento e experiência relevantes, partilhando e alimen-
tando a sua ação com os valores que elegemos para  
estruturar a democracia em Portugal: a dignidade humana, a 
justiça, a liberdade e a solidariedade.

Se uma Universidade for uma sede de criação livre de saber, 
de interrogação autónoma, de busca de resposta a pergun-
tas para que se não vislumbram saídas, então a Universidade 
de Aveiro tem que continuar a ser um parceiro empenhado 
em pensar e construir o nosso futuro, aqui, na Ria de Aveiro. 
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA RIA 
DE AVEIRO: COMO?

Carlos Borrego

A Ria de Aveiro é uma riqueza internacional e um recurso 
vital a nível regional. A sua importância ambiental, económi-
ca e social transcende os limites demarcados pelas suas 
águas e zonas ribeirinhas. No entanto, a crescente explora-
ção dos seus recursos naturais associada ao desenvolvimen-
to das inúmeras atividades económicas, pode ameaçar todo 
o sistema lagunar.

A necessidade de conciliar as exigências de desenvolvimento 
com a preservação e melhoria ambiental do ecossistema - 
afinal, a passagem à prática do desenvolvimento sustentável 
para esta zona lagunar costeira - implica que a ação adminis-
trativa e reguladora das atividades humanas não possa defi-
nir como objetivos de intervenção apenas a simples restitui-
ção da qualidade ambiental prévia à interferência humana. 
Tem de assumir um papel ativo na melhoria da qualidade do 
ambiente, entendida na perspetiva de interesse público. 
Impõe-se, portanto que as Populações, os Autarcas e os 
Empresários participem neste processo, responsabilizando-
-se em conjunto pelo futuro da Ria.

“A Ria para as gerações futuras” foi o lema do extinto 
Gabinete da Ria de Aveiro (GRIA), que tive o privilégio de 
coordenar, em torno do qual se reuniram algumas das autar-
quias. Nasceu daí a então Associação de Municípios da Ria 
(AMRia) (posteriormente Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro – CIRA), a qual assumiu o Plano-Ria (prepa-
rado pelo GRIA) como instrumento estratégico para a preser-
vação da laguna. Foi na lógica de opções setoriais que, de 
entre a multitude de desafios ambientais que o GRIA tinha 
para dar resposta, escolheu aquele que representava o desa-
fio mais premente: melhorar a qualidade da água da ria.

Mas a intervenção na Ria de Aveiro deve preservar a identi-
dade e a memória coletiva do nosso povo, escolhendo inter-
venções setoriais, sem dúvida, mas mantendo a coerência 
do todo. A Ria é pertença de todos. No entanto, esta força, 
que é mais-valia, é também a sua maior franqueza, porque 
leva ao outro extremo: nela mandamos todos!

De facto, a Ria é o elemento de união da Região de Aveiro e 
um fenómeno natural que determinou os modelos de apro-
priação territorial e da economia regional. Tendo já sido uma 
área de exploração intensiva de sal e de atividades relaciona-
das com o setor primário, a apropriação da Ria enquanto 
recurso económico tem sofrido progressivas alterações, sen-
do atualmente uma área fundamentalmente de recreio e 
âncora turística. A Ria possui um enorme potencial económi-
co ainda não explorado (em múltiplos domínios de ativida-
de), tendo em Aveiro um elemento de união do território 
concelhio e de desenho da cidade.

Para valorizar estas potencialidades tem de existir consenso 
nas intervenções necessárias na Ria e um modelo de gover-
no que permita crescentemente afirmar lógicas e aborda-
gens supramunicipais. Do trabalho de diagnóstico e reflexão 
estratégica feito pela Universidade de Aveiro ao longo dos 
seus 40 anos de existência (que, desde a primeira hora, esco-
lheu a Ria de Aveiro como o seu “laboratório natural”), mas 
não só, resulta a perceção de que a Ria de Aveiro deverá 
distinguir-se como âncora de desenvolvimento regional, 
como espaço de excelência para residir, trabalhar, investir e 
visitar, valorizando o seu posicionamento estratégico em re-
lação aos sistemas nacionais de mobilidade, a presença de 
um pólo de conhecimento e Investigação, Desenvolvimento 
e Inovação (IDI) e a sua qualidade ambiental. A estas caracte-
rísticas intrínsecas da região deverão estar associadas políti-
cas de desenvolvimento integrado que reforcem o posicio-
namento da Região de Aveiro na economia do conhecimento, 
com uma aposta no fortalecimento das sinergias entre  



184

ensino/IDI, tecido empresarial e administração pública, 
como refere o Plano Estratégico do Concelho de Aveiro.

Para tal torna-se necessário seguir as metodologias que de-
ram bons resultados. A opção do GRIA ao fazer uma escolha 
setorial como prioridade – o recurso água – mostrou-se ga-
nhadora: hoje a qualidade da água da Ria é boa em toda a 
extensão, salvo situações pontuais. A gestão do recurso 
água não evoluiu tão favoravelmente devido à sua intrínse-
ca ligação à governança da Ria, mas teve enorme progresso 
com a criação da Administração da Região Hidrográfica do 
Centro (ARH-C). 

Como podemos caminhar no desenvolvimento sustentável 
da Ria de Aveiro? Começa a existir alguma sintonia de  
objetivos entre os atores locais e regionais. É o primeiro 
passo. Tem, agora, que se conseguir encontrar nos fundos 
estruturais do Portugal 2020 o cimento agregador para as 
decisões estratégicas, consolidando a liderança e a gestão 
dos órgãos certos ao nível local e regional e o necessário 
entendimento para a tomada de decisão setorial. 
Identificados os setores deve-se atuar de modo planeado, 
mas com metas definidas e programadas, mobilizando to-
dos os atores. Um “Novo GRIA” deveria encontrar as priori-
dades nas seguintes áreas:

• Biodiversidade: a Ria de Aveiro é reconhecida pela  
sua importante biodiversidade a nível nacional e europeu, 
Zona de Proteção Especial e Sítio da Lista Nacional REDE 
NATURA 2000. Os serviços dos ecossistemas são funda-
mentais para a região e para o país, basta lembrar que 50% 
dos medicamentos sintéticos têm uma origem natural, 42% 
dos medicamentos contra o cancro são naturais e 75% da  
população mundial utiliza remédios tradicionais naturais.  
As soluções baseadas na natureza têm um enorme poten-
cial ambiental e económico.

• Regulação industrial: está voltada para o universo nacio-
nal, necessita de encontrar as especificidades locais e regio-
nais da Ria de Aveiro, introduzindo instrumentos orienta-
dos para valorizar os recursos endógenos, com característica 
de qualidade regional.
• Recurso ar: tão importante quanto qualquer outro re-
curso, mas não valorizado adequadamente. Há um crescen-
te reconhecimento de que os problemas de poluição do ar 
e as alterações climáticas precisam de ser tratados em con-
junto, numa estratégia de co-benefício. Por isso, sendo hoje 
as alterações climáticas o maior desafio das zonas costeiras 
e lagunares, torna-se evidente a necessidade de avançar 
com o Plano Regional do Ar e Alterações Climáticas. E a este 
devia estar ligado o Plano de Ordenamento da Ria de Aveiro 
(ou do Estuário do Rio Vouga) e a Polis Litoral Ria de Aveiro-
Sociedade de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro. 
 
Por isso, presto nesta sessão a minha homenagem a todos 
quantos, ao longo de décadas, têm contribuído para o de-
safio histórico de melhorar a qualidade ambiental da Ria, 
garantindo a sustentabilidade desta zona, com ideias arro-
jadas para novos usos. Só o grande empenhamento de to-
dos, onde a Universidade de Aveiro tem um papel fulcral, 
permitirá manter atual a frase lapidar de Raul Brandão:  
“O Homem nestes sítios é quase anfíbio; a água é-lhe es-
sencial à vida”…
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Anexo 1: Cartazes do ciclo
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Anexo 2: Registo fotográfico do ciclo
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Anexo 3: Presenças
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QUINTAS DA RIA I 
PÚBLICO
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