
 

  

Programa da Orla Costeira Caminha-Espinho (POC CE) 

Prolongamento do Quebramar Exterior do Porto de Leixões 

 

Documentação analisada: 

1. Relatório do Grupo de Trabalho para o Litoral 

a. Sumário executivo e recomendações 

2. Diretivas 

3. Relatório do Programa 

a. Anexos 1 e 2 

4. Programa de Execução 

5. Regulamento das Praias Marítimas 

a. Anexos 

6. Relatório Ambiental (AAE) 

7. Resumo Não Técnico do Relatório Ambiental (AAE) 

8. Parecer da Comissão Consultiva 

a. Pareceres das Entidades da CC 

b. Atas das reuniões de concertação 

9. Parecer da CNT 

 

Enquadramento Geral: 

A Proposta de Programa da Orla Costeira Caminha-Espinho (POC CE), cujo período de discussão pública 

já terminou, assenta em eixos estratégicos preconizados para a orla costeira, que garantem uma 

agregação coerente e integrada das ações que o operacionalizam, concretamente a: 

 Prevenção e Redução dos Riscos Costeiros e da Vulnerabilidade às Alterações Climáticas; 

 Proteção e Conservação dos Sistemas Biofísicos Costeiros e da Paisagem;  

 Valorização Económica dos Recursos Costeiros - Emprego e Atividades Económicas - Avaliar a 

forma como o POC propicia o crescimento, o dinamismo e a compatibilização de atividades 

económicas ligadas ao mar. Transportes e Acessibilidades - Avaliar o contributo do POC no 

desenvolvimento das acessibilidades terrestres à zona costeira e das infraestruturas 

portuárias.  

 Valorização e Qualificação das Praias Marítimas; 

 Monitorização e Avaliação das Dinâmicas Costeiras. 

Dos objectivos propostos para a implementação do POC-CE destacamos, entre os vários, a “criação de 

condições para a manutenção, o desenvolvimento e a expansão de atividades relevantes para o país, 

tais como atividades portuárias e outras atividades socioeconómicas que se encontram dependentes 

do mar e da orla costeira, bem como de atividades emergentes que contribuam para o desenvolvimento 

local e para contrariar a sazonalidade.” 



 

  

Da análise efectuada aos documentos disponíveis para a consulta pública, nomeadamente do 
PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO, é possível verificar que o POC – Caminha 
Espinho já prevê a realização do Prolongamento do quebramar Exterior do Porto de Leixões, inserido 
nas medidas proposta para a concretização do EIXO ESTRATÉGICO 3 – “VALORIZAÇÃO ECONÓMICA 
DOS RECURSOS COSTEIROS”: 
 

“5.3.4. Qualificação dos Portos Comerciais”  

“Neste quadro, afigura-se como indispensável a inclusão das intervenções de qualificação dos portos 
comerciais, especificamente a melhoria das acessibilidades marítimas ao Porto de Leixões, no 
Programa de Execução do POCCE, tendo em vista a sua articulação com as restantes ações que o 
constituem, nomeadamente com as acções dirigidas à prevenção e redução dos riscos costeiros.” 
 
 

 

 

Pela análise do documento “7A - Pareceres das Entidades da CC” do POC – Caminha Espinho, constata-

se que pela “…primeira vez, um programa especial será acolhido dentro da área de jurisdição da APDL 

(com a exceção da área portuária propriamente dita), o que implicou um esforço no sentido de obter 

uma melhor perceção dos critérios e objectivos subjacentes, bem como, à envolvente de jurisdição 

portuária e seu enquadramento territorial.”   

   

Informações disponibilizadas no site da APDL: 

As obras de prolongamento do quebra-mar exterior vão permitir melhorar as condições de segurança 

e navegabilidade da barra e viabilizar a entrada de navios de maior dimensão. 

O prolongamento do quebra-mar melhorará a operacionalidade do porto no seu todo, assegurando, 

assim, uma acessibilidade mais segura e facilitada nas mais diversas condições meteo-marítimas. 

http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/Ordenamento/POC/POC%20CE/pareceres%20entidades%20cc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vdB8fA8FyKw&t=9s


 

  

As intervenções para melhoria das acessibilidades estão consignadas na Estratégia para o Aumento da 

Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente – Horizonte 2026, sendo consideradas 

essenciais ao desenvolvimento portuário no contexto das novas orientações de mercado. 

Para avaliar os eventuais efeitos do prolongamento do quebra-mar na fisiologia da Praia de 

Matosinhos irá ser feita, ao longo de cinco anos, a monitorização das ondas através de métodos 

científicos e de observação no local, e, junto da comunidade, aferir possíveis medidas mitigadoras de 

efeitos que possam vir a manifestar-se. 

 

Conclusão 

O prolongamento do quebramar exterior do Porto de Leixões é uma obra prevista no POC-Caminha-
Espinho, contribuindo para a concretização de alguns objectivos do Programa, nomeadamente os 
objectivos ligados ao EIXO ESTRATÉGICO 3 – “VALORIZAÇÃO ECONÓMICA DOS RECURSOS COSTEIROS”. 
De forma a minimizar os possíveis efeitos menos positivos nas praias contíguas, a APDL irá monitorizar 
as ondas de forma a aferir a necessidade de implementar medidas mitigadoras.   
 

 


