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(Moção/Deliberação sobre Erosão das Praias de São João Caparica) 
 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de 

Fevereiro de 2003 realizada no dia 27 de Fevereiro de 2003, a Assembleia 

Municipal de Almada aprovou a seguinte Moção: 

M O Ç Ã O/DELIBERAÇÃO 

Há bastantes anos que as praias da Costa de Caparica vem registando um recuo da 

linha de costa (avanço do mar) causando grandes preocupações ambientais, 

nomeadamente o rompimento do cordão dunar, prejuízos significativos para 

alguns concessionários de praia e perigo para pessoas e bens que residem perto das 

zonas mais afectadas. 

Destas zonas, destacam-se as Praias do Norte, do Tubarão, do INATEL e de S. 

João, que em Janeiro do presente ano registam um recuo da linha de costa de 30 

metros (confirmado por técnicos do INAG) e uma forte e expressiva erosão das 

dunas na extensão aproximada de 1400 metros. A praia desapareceu a partir da 

meia maré, tendo atingido o cordão dunar em alguns pontos singulares. 

No troço mais atingido pelo temporal de Janeiro, uma zona de cerca de 200 metros 

de extensão compreendido entre a Praia da INATEL e a Praia do Tubarão chegou-

se a recear o pior. 

Actualmente presume-se que as defesas naturais constituídas quer pela praia, quer 

pelas dunas, não dispõe de reserva de resistência para fazer face a novos 

temporais. 
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O Serviço Municipal de Protecção Civil, a Câmara Municipal, a Junta de 

Freguesia da Costa de Caparica, os Concessionários dos estabelecimentos de praia 

e a população, vem de há muito reclamando obras que eliminem os riscos 

existentes, algumas das quais de execução imediata para reduzir os mesmos, até 

que as obras projectadas e em concurso público a decorrer sejam concluídas. 

 

Assim, a Assembleia Municipal de Almada, delibera: 

- Manifestar ao Governo a maior e fundamentada preocupação dos riscos 

existentes para as pessoas e bens que exercem a sua actividade económica e/ou 

residem junto das praias de S. João, do Norte, do INATEL e do Tubarão na 

Costa de Caparica. 

-  Exigir, considerando a situação de acelerada e continua destruição das defesas 

naturais, artificiais e bens, que sejam tomadas medidas imediatas e de 

emergência que reduzam os riscos. 

- Solicitar que o processo de concurso público a decorrer para as praias da Costa 

de Caparica seja célere e que no mais curto espaço de tempo as obras sejam 

executadas. 

 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR 

MIM ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE 

CONCELHO. 

Almada, em 28 de Fevereiro de 2003 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
 (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


