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Introdução 
 
A gestão integrada de zonas costeiras 
(GIZC) é uma abordagem amplamente 
aceite internacionalmente para a gestão 
sustentável de ambientes costeiros. A 
GIZC realça a integração entre sectores, 
níveis da administração, stakeholders, 
usos e escalas espaciais e temporais 
(Portman, et all, 2012). “Integrar” 
significa unificar, juntar as partes num 
todo. Neste artigo dá-se conta de uma 
experiência a este nível, na região de 
Lisboa e Vale do Tejo, em que 
um fóruminformal de gestão, integrando 
diversas agências governamentais de 
diferentes níveis da administração, se 
constituiu com um objectivo comum e 
bem definido, alterando deste modo a 
tradicional forma de trabalhar 
isoladamente, sobretudo em matérias 
sensíveis como são as demolições de 
construções ilegais. Em 2009, seguindo 
uma abordagem totalmente inédita e 
inovadora, a Câmara Municipal de 
Peniche, a Administração da Região 
Hidrográfica do Tejo, I.P., a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional 

de Lisboa e Vale do Tejo e a Estrutura de 
Projecto para a Reposição da Legalidade / 
Programa Finisterra, constituíram uma 
espécie de task-force governamental, 
tendo-se juntado para delinear uma 
estratégia comum que permitisse 
concertar esforços para repor, de forma 
pragmática, a legalidade no sítio da Água-
Doce, no Baleal, ocupado por um conjunto 
de usos e construções ilegais, 
desqualificadores daquele território, 
visando depois a sua recuperação 
ambiental e paisagística. Igualmente 
interessante nesta intervenção, é o facto 
da iniciativa da acção ter partido de uma 
autarquia que, ponderado o 
descontentamento dos utilizadores do 
espaço versus o impacto na paisagem e 
no turismo local, optou pela segunda 
situação. De notar ainda que embora o 
resultado desta inovadora iniciativa não 
tenha tido total eficácia em termos de 
resultado final, uma vez que ainda 
permanecem situações que violam o 
regime legal aplicável, o certo é que 
demonstrou ser uma metodologia que 
apresenta inequívocas vantagens na 
abordagem deste tipo de problemas.

 

 
Figura 1. Reposição da legalidade no sítio da Água Doce – Área de intervenção 
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Descrição do local 
  
Esta parcela de território, localizada, entre 
a estrada de ligação a Ferrel/Peniche e o 
Oceano Atlântico, constitui uma área 
sensível do ponto de vista costeiro (Figura 
1). O local está abrangido pela Reserva 
Ecológica Nacional, pelo Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça-
Mafra, denominadamente em Área de 
Protecção Integral do POOC, por um plano 
de pormenor (UOPG 9) e ainda pelo 
Domínio Hídrico (Domínio Público 
Marítimo). A área foi alvo de ocupações 
ilegais reincidentes que remontam à 
década de 70. Nos anos 80, esta área foi 

objecto de uma intervenção de reposição 
da legalidade, na sequência de diligências 
da então Secretaria de Estado do 
Ambiente então tutelada pelo Eng.º Carlos 
Pimenta. Não obstante esta primeira 
intervenção voltou depois a ser ocupada 
por todo o tipo de usos. Para além 
deroulottes predominam as construções 
fixas de alvenaria e madeira de utilização 
sazonal, embora com casos de 1ª 
habitação. Algumas destas habitações de 
alvenaria, resistentes às demolições de 80 
dominantemente por razões de carácter 
social, acabaram por ser o factor que 
despoletou a fixação de novos 
clandestinos.
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Figura 2. Imagens aéreas que mostram a evolução da ocupação do solo no Sítio da Água Doce entre 
os anos 1972 e 2004. Fonte: IGP 
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Figura 3. Vista aérea e planta de enquadramento do Sítio da Água Doce.

O grupo de trabalho 
 
O grupo de trabalho reúne na primeira 
fase dos trabalhos, semanalmente na 
Câmara Municipal de Peniche, entidade 
que despoleta a iniciativa. O objectivo é 
implementar uma metodologia célere para 
se proceder à reposição da legalidade no 
local tendo em vista a sua posterior 
recuperação ambiental e paisagística, 
começando por retirar as construções e 
estruturas que ali foram surgindo (Figura 
2 e 3). Há empenho na realização de tal 
tarefa que deverá desenvolver
de passos certos e seguros por parte de 
todas as instituições presentes na sua 
esfera de competências, de forma a poder 
haver a máxima eficácia e consequente 
execução. É definido um calendário para a 
execução das diversas fases de execução 
da acção. 
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3. Vista aérea e planta de enquadramento do Sítio da Água Doce.

Fonte: SIARL e ARH Tejo I.P. 
 
 

 

O grupo de trabalho reúne na primeira 
fase dos trabalhos, semanalmente na 
Câmara Municipal de Peniche, entidade 

. O objectivo é 
implementar uma metodologia célere para 
se proceder à reposição da legalidade no 
local tendo em vista a sua posterior 
recuperação ambiental e paisagística, 
começando por retirar as construções e 
estruturas que ali foram surgindo (Figura 

3). Há empenho na realização de tal 
tarefa que deverá desenvolver-se através 
de passos certos e seguros por parte de 
todas as instituições presentes na sua 
esfera de competências, de forma a poder 
haver a máxima eficácia e consequente 

um calendário para a 
execução das diversas fases de execução 

Integraram o Grupo do Baleal, 
representantes de Câmara Municipal de 
Peniche (CM de Peniche) de entre os quais 
o próprio presidente, da Administração da 
Região Hidrográfica do Tejo, (A
I.P.), da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo (CCDRLVT), o coordenador 
da Estrutura de Projecto para a Reposição 
da Legalidade (EPRL/SEOTC) e numa 
primeira fase a Capitania do Porto de 
Peniche. 
 
Nas reuniões do fórum são discutidos e 
analisados os vários aspetos e problemas 
que o desenvolvimento e concretização da 
acção suscitam designadamente, a 
delimitação do âmbito de competência de 
cada uma das entidades envolvidas de 
acordo com as respectivas atribuições 
legais; os aspectos jurídicos e legais 
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relativos às diversas situações, 
identificação dos problemas sociais, 
ambientais e de saúde pública inerentes à 
acção e apresentação das respectivas 
propostas de solução, entre outros. Esta 
acção colaborativa e integrada a todos os 
níveis, incluiu um processo de notificação 
de demolição totalmente articulado em 
que os responsáveis das estruturas ilegais 
foram notificados em simultâneo pelas 

três entidades, tendo a própria audiência 
de interessados sido analisada em 
colaboração. A minuta das diferentes 
notificações foi produzida em conjunto, 
com prazos, linguagem, etc. comuns, para 
que os notificados se apercebessem da 
perfeita articulação e determinação da 
administração na concretização do 
objectivo 

 
 
Grupo do Baleal - Definição de tarefas e articulação de procedimentos 
 
Levantamento e caracterização dos usos 
Análise jurídica e legislação aplicável 
Definição do âmbito de actuação de cada entidade e articulação de calendários 
Aspectos sociais e inquéritos 
Componentes logísticas e apoio técnico 
Procedimentos administrativos e jurídicos 
Informação e sensibilização do público para a acção 
Concertação das notificações a emitir pelas várias agências governamentais 
 
Definição temporal dos procedimentos 
 
- Esclarecimentos e sensibilização 
- Notificação da intenção de demolição 
- Audiência de interessados 
- Notificação do procedimento de demolição 
- Retirada voluntária 
- Retirada coerciva 
- Casos específicos (realojamentos e aspectos sociais) 
 
Temas incluídos na análise de situações de reposição da legalidade: 

 
- Quais os quadros legais aplicáveis e as oportunidades de actuação em termos contra-ordenacionais; 
- Existência de licenças, autorizações e inscrições nas finanças; 
- Análise temporal da ocupação através de fotos aéreas de várias épocas: (avaliação de direitos adquiridos e 
ressarcimentos a privados); 
- Levantamento quanto à tipologia das construções e proprietários / utilizadores; 
- Medidas para estancar o surgimento de novas construções clandestinas; 
- Desenvolvimento do conteúdo de fichas, tendo em vista a integração da informação e que abranjam a perspectiva 
das diversas entidades; 
- Aspectos que merecem maiores cuidados em termos sociais; 
- Projecto de requalificação da área; 
- Estratégias para se despoletar o processo; 
- Aspectos informativos e de sensibilização 
- Papel de cada entidade; 
- Calendarização de acções, 
- Custos da operação (a retirada, eventuais indemnizações, requalificação) 
- Medidas necessárias e afectação de meios. 
- Qual o comprometimento possível dos serviços 

 
Figura 4. Levantamento e caracterização das ocupações do Sítio da Água Doce. 

Fonte: Câmara Municipal de Peniche 
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Tabela 1. Fichas de caracterização das ocupações do Sítio da Água Doce 
 

  
Conteúdo das fichas de caracterização das ocupações do Sítio da Água Doce 
  
Caracterização 
no terreno 

Tipos de 
usos 

Infra-
estruturas 
(saneamento, 
electricidade, 
etc 

Classe de Espaço ou 
servidão/condicionante 

Legislação 
a invocar 

Entidades 
envolvidas 

Construção em 
madeira e 
materiais pré-
fabricados 
Construção em 
alvenaria 
Construção 
revestida a chapa 
de zinco 
Churrasqueira em 
alvenaria 
Caravana/Roulotte 
Caravana com 
avançado 
Tenda 
Vedado e 
desocupado 

Indefinido 
Possivelmente 
anexo 
Habitação do 
próprio 
proprietário 
1ª habitação 
2ª habitação 
Campismo 
selvagem 
Garagem 
Vedações, 
muro portão, 
pavimento, 
poço, poste 
  

Abastecimento 
de água (P - 
Poço; F - Furo; 
R – Rede)         
Águas 
Residuais (S - 
Sem 
tratamento; F - 
Fossa séptica 
Electricidade ( 
RE - 
Directamente 
da Rede 
Eléctrica; FT - 
Fornecida por 
Terceiro) 

UOPG-Unidade Operativa 
do POOC 
  
Área de Protecção 
Integral do POOC (API) 
  
Área Urbana 
  
REN – Reserva Ecológica 
Nacional 
  
Domínio Hídrico (margem 
do mar) 
  

RCM 
11/2002 
artigo 73 
nº1  
 UOPG 
POOC 
  
RCM 
11/2002 
artigo 34 
nº2 al. a) 
API do 
POOC  
  
DL55/99 
artigo 98 nº 
1 al. a) 
RJUE 
  
DL 
319/2002 
de 18/12 
art.º 18º 
Campismo 
Selvagem 
  
 DL 
166/2008 
artigo 20 nº 
1 al. b) 
REN 
  
 DL 226 
A/2007 
art.º 2º nº1 
Ocupação 
DH 

Câmara 
Municipal de 
Peniche 
  
CCDRLVT 
  
ARH Tejo 
  
MAOTDR por 
via de 
incumprimento 
de POOC 
(CCDRLVT e/ou 
ARHT) 

 
 
Foi produzida uma base de dados 
completa associando a cada uma das 48 
parcelas, a sua descrição- tipologia da 
ocupação, construção, infra-estruturas 
básicas associadas, classe de espaço ou 

servidão/condicionante, legislação a 
invocar, que entidades estão envolvidas 
relativamente a cada uso e classe de 
espaço e a identificação do utilizador. 

 

 
Tabela 2. Descritores utilizados na base de dados relativos às ocupações das parcelas do Sítio da 

Água Doce 
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Tabela 3 – Protótipo para fichas de identificação de cada utilizador no Sítio da Água Doce 
  
  
Identificação do utilizador. Categorias a considerar 
  
Nome conforme 
registo predial 

Nome do utilizador Observações Cadastro/Registo nas 
finanças/outros registos e 
documentos envolvidos 

Nome (se 
conhecido) 
  

Nome (se conhecido) 
  

Morada 
Existência de antigas licenças 
Pedidos de apoio à Protecção 
Social 
Outras questões socias 
Anteriores notificações para 
demolição 

Artigo da Caderneta Predial Urbana 
(Artigo…) 
Artigo da Caderneta Predial Rústica 
(Artigo…) 
Cópia de registo predial 
BI, NIF, 
Escritura de compra e venda, 
Comprovativo do pagamento de IMI, 
Licença de construção 
Recibos de água, luz ou 
electricidade, 
Habilitação de Herdeiros 
  

 
 
Protocolo de cooperação 
  
A CCDR-LVT, a ARH do Tejo, I.P. e a 
Câmara Municipal de Peniche, atentas as 
suas competências e atribuições, acordam 
em cooperar no domínio da acção de 
reposição da legalidade e na requalificação 
ambiental e paisagística a ter lugar na 
Zona da Água Doce, Baleal, concelho de 

Peniche.” As medidas foram formalizadas 
através de um protocolo de cooperação, 
sendo que as situações abrangidas 
estavam perfeitamente definidas nos 
documentos do Grupo de Trabalho, 
intervindo cada uma das entidades no 
âmbito das respectivas atribuições legais. 
As entidades intervenientes acordam nas 
seguintes medidas: 

 
  
Âmbito de competências 
  
Domínio Púbico Marítimo (ARH do Tejo) Área de Reserva Ecológica Nacional (CCDR-LVT) Espaço Natural de Protecção 
Integral do POOC Alcobaça/ Mafra (todas as entidades) Área Urbana (CM Peniche) Campismo selvagem (CM Peniche) 
  

 
 
Todos- Divulgação, sensibilização e 
informação 
 
-Sensibilizar a opinião pública com a 
divulgação das intervenções previstas nos 

seus sítios da internet e nas suas 
publicações informativas próprias; 
 

 

 

 
 

Figura 5. Cartaz de divulgação da acção, elaborado pela ARH do Tejo I.P. municipal
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-Convocar uma conferência de imprensa 
conjunta antecedendo o início da acção; 
-Elaborar nota de imprensa conjunta 
contendo a descrição pormenorizada da 
acção, com divulgação local, regional e 
nacional; 
-Partilhar informação relativa ao 
desenrolar da presente acção. 
 
Obrigações da CCDR-LVT 
 
-Proceder à notificação dos proprietários 
das ocupações ilegalmente edificadas em 
área de Reserva Ecológica Nacional, para 
a retirada voluntaria; 
-Proceder à notificação da decisão de 
coercivamente se lhes substituir no 
cumprimento da ordem referida 
anteriormente - CM de Peniche demolirá 
coercivamente; 
-Definir em coordenação com a ARH do 
Tejo, IP, medidas de recuperação 
ambiental nos espaços libertos de 
ocupação. 
 
Obrigações da ARH do Tejo, I.P. 
 
-Proceder à notificação dos proprietários 
das ocupações ilegalmente edificadas em 
área do Domínio Público Marítimo, para a 
retirada voluntária; 
-Proceder à notificação da decisão de 
coercivamente se lhes substituir no 
cumprimento da ordem referida 
anteriormente - CM de Peniche demolirá 
coercivamente; 
-Implementar medidas de recuperação 
ambiental nos espaços libertos de 
ocupação nomeadamente ao nível da 
descompactação do solo, regeneração do 
coberto vegetal e colocação de estruturas 
de protecção. 
-Elaborar um painel informativo local, 
contendo as fases de implementação das 
medidas previstas ao nível da reposição 
da legalidade e recuperação ambiental e 
paisagista da área em causa. 
 
Obrigações da Câmara Municipal de 
Peniche 
 
-Proceder à notificação dos proprietários 
das ocupações ilegalmente edificadas – 
área urbana da UOPG 9 do POOC 
Alcobaça-Mafra e campismo selvagem, 
para a retirada voluntária; 
-Afixar os editais elaborados pelas três 
entidades no local onde as construções 
foram erigidas, bem como nos locais de 
estilo, ou seja, Tribunal e Junta de 
Freguesia; 
-Proceder à análise das questões de 
âmbito social que eventualmente surjam 

no decorrer da execução deste protocolo, 
seu encaminhamento e resolução;  
-Proceder aos trabalhos de demolição que 
eventualmente sejam necessários 
executar, caso os proprietários ou 
possuidores não procedam à demolição 
voluntária das construções ilegalmente 
edificadas; 
-Anteceder trabalhos de demolição com 
plano de gestão de resíduos resultantes de 
demolições de acordo com o estabelecido 
no Decreto-Lei 46/2008, de 12 de Março; 
-Proceder a limpeza geral do terreno com 
transporte de resíduos para destino final 
adequado; 
-Efectuar as acções de sensibilização das 
populações que se justifiquem no âmbito 
da execução deste protocolo, em estreita 
colaboração com a CCDRLVT e ARH do 
Tejo, I.P. 
 
Todos – Fiscalização 
 
Promover acções de fiscalização em 
intervalos de tempo regulares, recorrendo 
aos seus próprios agentes de fiscalização 
ou à cooperação das competentes 
autoridades policiais. 
 
Da teoria à prática 
 
Todos os ocupantes foram alvo de 
notificação em simultâneo por parte de 
cada uma das entidades que alegaram, no 
âmbito das suas atribuições legais 
específicas, a contra-ordenação de cada 
situação em particular. Durante a 
operação de afixação dos editais no local 
não houve nenhuma manifestação 
agressiva por parte dos populares; os 
primeiros editais foram afixados nas 
ocupações em 19 de Março. Foi estipulado 
o prazo de 15 dias para os ocupantes 
alegarem o que entendessem em sua 
defesa. 
 
Pouco tempo passado sobre a afixação das 
notificações, várias estruturas foram 
removidas, voluntariamente, desde 
construções em alvenaria até roulottes, 
vedações e materiais diversos; embora 
muito poucas. 
 
Posteriormente foram recebidas as 
pronúncias dos que não retiraram. Estas 
foram alvo de uma análise conjunta por 
parte das entidades. Cerca de 99% dos 
casos foram considerados para demolição 
coerciva à excepção de 2 das construções 
que configuravam situações sociais 
especiais. As notificações para demolição 
coerciva, concluídas e assinadas, nunca 
chegaram a ser afixadas. Entre algumas 
das dificuldades invocadas são avançadas 
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questões logísticas impeditivas da guarda, 
com segurança, dos bens não retirados 
voluntariamente. 
 
Lições aprendidas 
 
As zonas costeiras são áreas onde 
tipicamente diversas entidades da 
administração têm tutela e competências 
para aplicar os variados diplomas legais 
que concorrem na gestão destas áreas. 
Tal situação pode transformar-se no “jogo 
do empurra” quando estão em causa 
intervenções para tratamento das 
questões da legalidade dos usos. 
 
A tramitação habitual e as abordagens 
isoladas por parte das entidades torna os 

processos muito morosos e por vezes 
inconsequentes. A acção governativa pode 
ser altamente melhorada através de um 
mecanismo de “task-force governamental” 
que integre as várias entidades, e que 
pode ser constituído mesmo a título 
informal desde que haja um objectivo 
comum proposto. 
 
Há contributos valiosos para o processo e 
que resultam das experiências que são 
partilhadas pelos diversos elementos que 
participam nas reuniões do grupo. A acção 
pode assim ser delineada de uma forma 
muito mas célere. 
 

 
 

 
  

Figura 6. O núcleo visado pela ação no Sítio da Água Doce 
 
 

Para além das já citadas, uma das 
inegáveis vantagens deste mecanismo em 
ações de reposição da legalidade é o facto 
de tal permitir também diluir 
animosidades geradas pelos visados 
contra as instituições que atuam no 
cumprimento da legalidade. Este aspeto é 
particularmente sensível para as 
autarquias e sobretudo quando são ações 
que envolvem grupos de indivíduos que, 
face à maior proximidade entre eleitos e 
eleitores, é com frequência gerador de 
inibições por parte daquelas que, são 

também as entidades melhor posicionadas 
para actuarem neste tipo de situações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


