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1. INTRODUÇÃO 

 

As paisagens naturais podem ser entendidas como unidades territoriais com características perceptuais e 

funcionais específicas, decorrentes de determinadas ocorrências biofísicas, que as tornam distintas de 

unidades adjacentes. 

 

As paisagens culturais (ou humanizadas) como é o caso vertente da Ilha de Porto Santo, correspondem à 

resultante da interacção, ao longo dos tempos, das acções humanas com essas unidades territoriais, ou seja: 

 

paisagem cultural = f (Natureza, Homem, Tempo) 

 

Adaptando as palavras de Simon Schama (em “Landscape and Memory”, de 1995), embora estejamos 

acostumados a separar a “Natureza” da percepção humana sobre a mesma, ambas são indivisíveis. Antes de 

poder existir entendimento para os sentidos, a paisagem é uma construção da mente. As cenas paisagísticas 

observadas têm tantas camadas de memória como estratos de rocha 

 

Assim, podemos resumir que as paisagens culturais resultam e associam pessoas, lugares e tempos. 

 

A análise da paisagem, permite-nos teoricamente assim percebermos o presente e o passado de um território 

e as evidências culturais reflectidas no mesmo. 

 

Ou seja, as paisagens podem, se propriamente “lidas”, ser a história passada e presente sobre as relações e 

evoluções da natureza com as actividades humanas através dos tempos. 

 

Esta forma de raciocínio, pode ser usada para explorar como as sociedades passadas e contemporâneas 

diferem na sua relação com o meio, explicar as formas como as comunidades humanas influenciaram os seus 

ambientes e como os mesmos influenciam as pessoas através do tempo, enquadrando cultural e 

ambientalmente historiografias específicas. 

 

Esta abordagem parece assim muito aplicável à história das paisagens humanizadas, enquanto quadro 

conceptual capaz de estruturar o raciocínio sobre o resultado visível das interacções complexas entre natureza 

e cultura que aí ocorrem. 

 

Este conceito implica analisar ou “visionar” os territórios humanizados como um “filme” sequencial e não 

apenas como um conjunto de “fotogramas”, o que implica montar bem as “cenas” para que a história faça 
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sentido. Face ao permanente estado de mudança das condições naturais e sociais que implicam com a 

alteração dos habitats humanos, particular cuidado deverá ser dado neste “filme” aos momentos fracturantes 

onde uma determinada resultante conjuntural cede lugar a outra.  

 

Como tal, essa leitura da evolução paisagística do território deverá revelar-se fundamental para o correcto 

conhecimento, diagnose e proposta de uma área alvo de intervenções de planeamento, dada a informação 

que permite sobre o passado e presente da mesma, e como tal eventualmente sobre a direcção de futuro que 

essa proposta visa traduzir.  

 

Será contudo de reforçar o termo “eventualmente” da frase anterior, dado que a análise temporal da história 

das paisagens revela que por força do grande número das interaccções entre agentes e o “acaso” dos 

acontecimentos, é muito difícil prever em paisagens dinâmicas a sua linha clara de transformação futura; 

fluxos, instabilidade e imprevisibilidade são agora as ideias chaves que substituíram os antigos modelos 

determinísticos de equilíbrio na natureza. 

 

Afinal as paisagens, enquanto sistema vivo que são, obedecem também à ordem do “caos” universal, 

recorrente e fundamental para a compreensão de qualquer sistema não-linear de inter-relações complexas. 

   

Quer isto dizer que não se consegue predizer o futuro com certezas quando tantas variáveis estão em jogo e 

interagem entre elas de uma forma imprevisível.   

 

Esta conclusão, que parece de senso comum, é contudo quase sempre ignorada aquando do desenvolvimento 

de planos, programas e estratégias, em particular em instrumentos de gestão territorial, onde se tenta pelo 

contrário implementar ou condicionar usos futuros de determinados territórios, muitas vezes apenas com a 

dimensão legal desses mesmos instrumentos. 

 

Para se atingir a almejada “sustentabilidade”, (se alguma vez a mesma for atingida num universo em 

permanente mudança), têm de ser compreendidas as razões globais para a situação ambiental actual, em 

ambas as escalas, globais e locais.  

 

Isto significa analisar, entre outros aspectos, a história biofísica e sócio-económica que conduziu à situação 

presente, perceber o que correu melhor e pior, e como consequência o que pode provavelmente ser feito para 

potenciar as boas situações e corrigir as piores. Condicionantes e limitações ecológicas podem também surgir 

desta análise co-evolucionária, ajudando a definir limites e direcções no caminho para o desenvolvimento 

sustentável. 
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Em trabalho anterior (Cancela, 2001) criou-se e testou-se a seguinte matriz de relacionamento co-

evolucionário da paisagem, para o caso concreto da Ilha de Porto Santo: 

 

 Unidades 

Temporais 

1. Unidade paisagística dominante  

2. Elementos dessa unidade reconhecíveis actualmente  

3. Factores sociais de mudança  

    Conhecimento disponível  

    Valores  

    Organização social  

    Tecnologia  

4. Acontecimentos históricos relevantes  

5. Desafios à sustentabilidade ou perenidade de uso de recursos 

territoriais 

 

Tabela 1 – relação diacrónica entre circunstâncias sociais e paisagem cultural resultante (in Cancela, 2001) 

 

Demonstrou-se que é possível perceber a evolução de um território e das paisagens nele criadas através dos 

tempos pela análise daqueles factores sociais de mudança, tendo sempre presente a interacção dos mesmos 

com os factores biofísicos ocorrentes na área de estudo. 

 

Assim, e como metáfora das nossas sociedades humanas e pela sua capacidade de unificar projectos de 

investigação e políticas ambientais de base territorial, é a forma da construção e gestão da paisagem que 

deverá estar no centro dos debates sobre desenvolvimento, porque dessas acções depende muito do sucesso 

do mesmo.  

 

Para tal o presente capítulo visa dar uma visão global da área de intervenção em termos da sua estrutura 

paisagística, garantindo que os processos e formas essenciais da paisagem presente são devidamente 

acautelados e melhorados no processo de desenho territorial em curso. 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA E PAISAGÍSTICA  

 

A Ilha de Porto Santo apresenta contorno irregular e alongado, com orientação aproximada nordeste-sudoeste, 

e cobrindo uma área de cerca de 42 km2; de morfologia heterogénea, apresenta zonas de relevo montanhoso 

cujos tectos desenham uma sucessão de picos alinhados ao longo do seu eixo longitudinal, e zonas aplanadas 

que se estendem na zona central e na faixa da orla costeira sul.  



 

6 

As maiores altitudes são alcançadas nos picos Castelo (437 m), Juliana (447 m), Gadaia (499 m), Facho (417 

m) e Branco (450 m), constituindo qualquer deles miradouro sobre a ilha e o mar, divisando-se a nos dias de 

melhores condições de observação, no horizonte aberto a sudoeste, a ilha da Madeira e as ilhas Desertas.  

 

A linha de costa oferece tipos diferentes de morfologia, com altas arribas nas costas norte, nordeste e 

sudoeste, e com areal aberto e plano em toda a extensa costa sudeste. As arribas formam uma muralha 

recortada e quase contínua, apenas interrompida por algumas pequenas enseadas aportáveis, por vezes 

acolhendo pequenos areais ou seixais.  

 

Esta situação é também semelhante para os ilhéus de Ferro, de Baixo ou da Cal e de Cima, e outros mais 

pequenos que se assemelham a recifes, como o da Fonte da Areia, o de Fora e o das Cenouras.  

 

O areal da praia que se estende na frente costeira voltada a sudeste, com os seus cerca de 9 km de extensão, 

é o mais longo areal da costa insular portuguesa de areia ocre-clara (característica incomum em terras de 

origem vulcânica, onde predominam as rochas e os areões basálticos, de cor negra ou avermelhado-escura). 

A origem vulcânica está contudo bem patente na ilha, quer na cor e na forma predominantes do terreno, quer 

nas formações basálticas em feixes de longas colunas prismáticas, sendo de elevado interesse geológico e 

plástico as que se podem observar no pico de Ana Ferreira.  

 

Efectuada a análise hipsométrica, com a qual se pretende a melhor percepção do relevo através da 

explicitação de zonas compreendidas entre curvas de nível de cotas relevantes para a definição de aspectos 

morfológicos e de zonamento, conclui-se que a área do Plano se encontra numa zona onde a variação entre a 

cota mais elevada e a cota mais baixa corresponde a aproximadamente 25m, caracterizando um relevo pouco 

acentuado para a extensão da mesma área.  

 

A diferença de cotas foi dividida em 5 classes hipsométricas e a classe hipsométrica com maior expressão 

corresponde à classe de 5 a 10 m correspondente uma zona considerada plana, seguida por ordem de 

expressão, a classe de cotas menor que 5m, a classe de cotas entre 10 e 15 m, a classe de cotas entre 15 e 

20 m e finalmente com expressão muito reduzida a classe de cotas maior que 20m. As classes distribuem-se 

uniformemente no sentido crescente de cotas de Sudeste para Noroeste, havendo paralela à linha de costa 

uma zona de cotas entre 10 e 15 m que coincide com a linha de festo.  

 

Os festos correspondem à marcação das linhas de cumeada, de cotas mais altas ou de separação de águas e 

os talvegues às cotas mais baixas ou de drenagem natural. A marcação destas linhas fundamentais de relevo 

permite a interpretação fisiográfica do território e o seu funcionamento orgânico, permitindo ainda esclarecer 

circuitos e funcionamentos, principalmente hidraúlicos, microclimáticos e de percepção da paisagem. 
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 Os festos e talvegues são marcados segundo a sua importância relativa, em relação com as bacias 

hidrográficas que drenam ou que delimitam. Assim, os talvegues ganham importância de montante para 

jusante, ao contrário dos festos. Partindo desta estrutura fisiográfica são definidas as bacias e sub-bacias 

bidrográficas, que constituem unidades territoriais importantes para o conhecimento do território.  

 

No caso da área em estudo, as linhas fundamentais, têm uma importância relativa dada a referida 

homogeneidade hipsométrica da mesma, devendo ser enquadrada pela análise da estrutura fisiográfica da 

envolvente.  

 

A maior área apresenta um relevo pouco acentuado com zonas de confluência de linhas de drenagem natural 

a interromper a linha de festo, fisiograficamente mal definido; o limite Noroeste apresenta um relevo mais 

acentuado,  

 

Em termos de declives, esta análise permite a caracterização com maior pormenor e objectividade, por 

introduzir o factor quantitativo à interpretação do relevo. A carta de declives resulta da marcação das 

pendentes das encostas segundo classes representativas de diferenciação segundo diversas abordagens, 

nomeadamente, a escala do trabalho, o acidentado do terreno e os objectivos do estudo.  

 

As classes de declive, definidas para este trabalho, tiveram como critérios: 

- declives máximo e mínimo, verificado; cerca de 25% e perto de 0%, respectivamente  

- aptidão do terreno para a edificabilidade, promovendo o equilíbrio ecológico.  

 

Assim resultam as seguintes classes de declives:  
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RISCOS DE 

EROSÃO 
CLASSE / RELEVO % 

RECREIO / ESPAÇOS 

VERDES 
EDIFICAÇÃO 

NULOS A 

LIGEIROS 

 

LIGEIROS A 

MODERADOS 

 

MODERADOS 

A ELEVADOS 

 

ELEVADOS A 

MUITO 

ELEVADOS 

A - Plano ou quase 

 

B - Suave a moderado 

 

C - Moderado a 

acentuado 

 

D - Acentuado 

 

E - Muito acentuado 

0 a 2% 

 

2 a 8% 

 

8 a 15% 

 

15 a 25% 

 

> 25% 

de (2 a 6%), limitações 

moderadas para zonas 

de jogos intensivos.  

de (6 a 10%), limitações 

severas para zonas de 

jogos intensivos.  

de (6 a 12%) limitações 

moderadas para 

parques de campismo e 

zona de merendas.  

até 10%, limitação usual 

para caminhos de 

peões.  

de 12 a 18%, limitações 

moderadas para 

caminho se peões.  

de 12 a 20% desejável 

só para trilhos de peões.  

a partir de 18% 

limitações severas para 

caminhos de peões e 

indesejável para o 

recreio activo.  

até 2% por vezes 

apresentam-se problemas 

de drenagem hídrica e 

atmosférica.  

de (5 a10%), apto para 

construção com 

movimentos de terra 

moderados.  

embora a partir do 8%, se 

ponham já problemas 

maiores ou menores 

consoante a dimensão das 

instalações.  

de 10 a 15%, apto para 

construção com 

movimento de terras já 

importante.  

a partir de 16% até 25% 

(ou mais) há um grande 

encarecimento da 

construção de edifícios e 

infra-estruturas devido à 

necessidade de grandes 

movimentos de terras.  

 

Da carta de declives conclui-se que a área em estudo, apresenta uma grande expressão de declives da classe 

B, tendo como declive predominante do espaço a inclinação entre 2 e 8%, seguindo-se a classe A, com 

inclinação dominante entre 0 e 2%.  

 

A zona Norte é praticamente toda ocupada por declives pertencentes a estas classes, tendo a classe B maior 

expressão. Pontualmente surgem algumas situações marcadas por declives mais acentuados, destacando-se 

pequenas áreas ocupadas por declives da Classe C e por pequenas “intrusões”, onde o declive se mostra 

mais acentuado, classe D e E. A área correspondente à praia, a Sul, apresenta declives planos/suaves a 

moderados, classes A e B.  
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Assim sendo, globalmente considerado, o relevo desta área vai desde plano/suave a moderado. De referir que 

até aos 2% de declive surgem problemas de drenagem hídrica e atmosférica, sendo o intervalo 

correspondente aos 5 a 8% o mais apto para edificação implicando apenas movimentos de terra moderados.  

 

Quase no limite da zona de costa, paralela a esta, surge uma “linha” com declives mais acentuados, 

atravessando a área em estudo. Nesta linha é notória a coexistência de declives das classes C, D e E, 

destacando-se os declives mais acentuados a Nordeste e a Sudoeste, sendo a parte central ocupada por 

declives mais suaves, classe C. Nesta “linha” onde dominam os declives mais acentuados, a edificação implica 

movimentos de terra que podem ir de moderados a grandes movimentos de terra.  

 

Outro dos elementos de caracterização do relevo é a orientação dominante das encostas, que consiste na 

marcação em carta, das orientações do terreno em relação às quatro direcções cardeais e respectivas 

colaterais. Esta análise fornecerá informação de interesse para uma aproximação macro ou micro-climática.  

 

Os critérios utilizados, prendem-se com a escala do trabalho, os seus objectivos e elementos de estudo 

disponíveis. Para este caso foram feitas as marcação das orientações do terreno em relação aos quatro 

pontos cardeais e respectivas colaterais, procedendo-se previamente a uma simplificação do pormenor das 

curvas de nível, para evitar dispersões, que iriam dificultar a leitura geral das orientações.  

 

Da análise constata-se que a maioria do espaço, está orientado para Sudeste, seguindo-se as áreas 

orientadas para Este e para Sul, que têm também uma forte presença no território. As exposições a Sudeste e 

a Sul são consideradas as mais adequadas para a actividade humana, uma vez que oferecem boas condições 

de conforto climático. Estas orientações estão presentes em toda a área, todavia ocupam áreas com alguma 

continuidade na zona central da área em estudo e em toda a linha de costa.  

 

A “linha” paralela à zona de costa que se destaca por apresentar cotas mais altas comparativamente à 

envolvente, é onde se verifica uma maior variação da orientação de encostas surgindo quase com a mesma 

intensidade áreas orientadas a Norte e a Nordeste, tendo maior expressão a orientação a Noroeste. 

Pontualmente surgem também áreas orientadas a Oeste.  

 

As áreas orientadas a Noroeste a Norte, são áreas menos expostas à radiação solar e como tal mais frias do 

território em estudo, sendo desta forma áreas com menos conforto climático durante o período do inverno mas 

encostas frescas no período do verão.  

 

De uma forma geral, a latitude subtropical e a proximidade da costa noroeste africana são as determinantes 

para as características do clima, estável e seco, com pouca variação de temperaturas entre as estações; o 
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relevo pouco acentuado da Ilha de Porto Santo não permite que as suas elevações funcionem como barreira 

natural de condensação significativa aos ventos predominantes do quadrante norte, não alterando assim as 

condições de baixa precipitação. 

 

Na área em estudo não se observam linhas de água superficiais, embora a sua presença seja bem notória nas 

marcas deixadas pela sua escorrência nos picos adjacentes. A passagem da água de escorrência pelas 

vertentes pouco revestidas leva a uma acentuada erosão das encostas 1. Na zona de vale ao encontrar cotas 

planas e substrato arenoso, a água de escorrência perde velocidade e energia, repousando em baixas 

coluvionares e criando as condições de infiltração e armazenamento em aquíferos sub-superficiais. 

 

Este aspecto da circulação da água é fulcral para o sucesso do desenho territorial do Plano e tem sido alvo de 

intenso trabalho pluridisciplinar no seio da equipa do mesmo.  

 

O valor paisagístico da zona em estudo é notório, apresentando uma das poucas áreas de compartimentação 

agrícola ainda existentes na costa porto-santense com extensão e amplitude significativas, que podem ser 

apreciadas desde os cabeços do Zimbralinho ou de Ana Ferreira. Esta compartimentação é feita por muros de 

pedra permeáveis e por sebes de canas mortas, ocorrendo pontualmente algumas sebes vivas de extracto 

arbustivo. Ao contrário do que acontece no continente, o cultivo da vinha ocorre sob exploração da forma 

rasteira que a mesma pode assumir, tendo aquele porte rasteiro para resistir aos ventos marítimos, no que se 

traduz numa paisagem agrícola de alto interesse e peculiaridade.  

 

Outro sistema de vistas relevante constitui-se na relação existente entre a Ilha de Porto Santo e os Ilhéus que 

a rodeiam, nomeadamente o Ilhéu de Baixo ou da Cal pela expressão de elevada plasticidade do mesmo, 

associada a uma proximidade que permite divisar detalhes criando uma relação de grande presença visual do 

mesmo Ilhéu. É também de realçar o contraste existente entre o acentuado do relevo resultante do conjunto de 

picos existentes e do Ilhéu com a zona mais plana de costa.  

 

No que diz respeito ao turismo e ao lazer, nos últimos tempos tem-se verificado uma maior procura desta Ilha 

como destino turístico, nomeadamente pala qualidade da praia que para além das temperaturas amenas 

também possui um areal com características terapêuticas cada vez mais reconhecidas; pela oferta hoteleira 

associada a condições para a prática de desporto, assim como o golf, mergulho, ténis, equitação e outras 

ofertas de produtos turísticos complementares. De acordo com as condições ambientais e paisagísticas da Ilha 

podemos referir como potencial desportivo, a prática de desportos aventura, assim como escalada, rappel, 

                                                   

1 Por Andrade, Freitas, Taborda e Prada, 2008, Anexo 8 – Geologia e Geomorfologia Costeira, Dinâmica Costeira, Hidrogeologia, Plano de 

Urbanização para a Frente Mar de Campo de Baixo / Ponta da Calheta – Porto Santo, 1ª Fase. 
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construção de trilhos para caminhadas, btt, hipismo, pesca desportiva (pesca de anzol e pesca submarina), 

observação de aves, etc (2).  

 

Este é também um destino potencial para a prática de turismo de saúde ou turismo terapêutico por reunir as 

condições necessárias para a realização de um conjunto de actividades que contribuem para a manutenção da 

saúde física e psíquica. As potencialidades terapêuticas são reconhecidas nos tratamentos já realizados, que 

conjugam as propriedades medicinais dos areais calcários, das águas mineromedicinais, do clima e dos 

tratamentos feito à base das uvas produzidas no local. 

 

 

3. CONCEITO PAISAGISTICO 

 

A qualificação ambiental de uma área urbana-turística assenta essencialmente em dois grandes pontos: 

lógicas de adequações territoriais correctas e minimização de uso de recursos. 

 

Estas lógicas implicam pressupostos paisagísticos e biofísicos tri-partidosos: compreensão da realidade 

territorial envolvida, preservação de elementos-chave dessa realidade (processos hidrológicos, pedológicos, 

climáticos e de biodiversidade) e valorização de elementos degradados ou com potencial de evolução das 

suas qualidades ambientais. 

 

As análises, diagnoses e propostas paisagísticas assumem assim um peso significativo nas tarefas 

contributivas para a sustentabilidade, funcionamento e fruição das novas paisagens edificadas em espaço 

rural. 

 

A par da caracterização operativa feita, importa apresentar um conjunto propositório que constitua uma 

contribuição para o planeamento e desenho do espaço, que utilize as potencialidades do território, garanta a 

salvaguarda da qualidade existente, e contribua para a construção de uma paisagem com qualidade e 

sustentável. Assim preconiza-se no Plano: 

 

 A manutenção, criação e valorização de uma área agrícola relevante, de produção vitícola associada a 

um sistema de corredores ecológicos e zonas de maior diversidade paisagística e ambiental, o qual 

deverá ser salvaguardado de descontinuidades físicas permitindo assim a conectividade de todas as 

áreas edificadas na zona do Plano. 

                                                   

2 Ver ANEXO 11 – Estudo de Mercado e Avaliação de Tendências 
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 as comunidades vegetais típicas dos sistemas dunares mais relevantes serão alvo de medidas de 

protecção e conservação (3); 

 os locais menos diversificados em termos de vegetação natural ou introduzida serão submetidos a 

acções de recuperação paisagística; 

 será utilizada vegetação característica das comunidades naturais na recuperação paisagística, assim 

como na implementação de novas zonas verdes; 

 serão utilizados de pavimentos e soluções técnicas que promovam a máxima infiltração. 

 

Além daqueles aspectos, recomenda-se desde já para concretização em fases sequentes de intervenção no 

local: 

 

 a utilização de vegetação adaptada a condições de maior secura de solo e ar e de menores 

necessidades hídricas, o que permite a utilização de um regime de rega reduzido, sendo também mais 

reduzidos os consumos de nutrientes; 

 as regas necessárias deverão ser feitas na menor quantidade possível e por métodos bem 

dimensionados de poupança de água (aspersão, gota-a-gota ou rega enterrada); a utilização de águas 

residuais tratadas a um nível adequado para a rega dos espaços verdes ou provenientes de 

armazenamentos simplificados de águas pluviais (exemplo: cisternas ou bacias de retenção) é um 

aspecto macro-estratégico na gestão ambiental a ser desenvolvido e implementado em todos os 

aglomerados (4); 

 respeito pelo reduzido solo existente no local de intervenção, nomeadamente em termos de nutrientes 

tentando a sua melhoria por introdução de adubos orgânicos, por oposição á importação pura e simples 

de terra vegetal proveniente de outro local onde a sua remoção poderá causar impactes ambientais 

significativos; 

 desenvolver o desenho microclimático por forma a maximizar todo o potencial que estruturas vegetais e 

construídas, de ensobramento e de água (esta, se possível, sempre em movimento, mesmo que 

aparente) têm para esta função, contribuindo assim para a redução de consumos energéticos de 

refrigeração estival e aquecimento no Inverno; 

 dotar o espaço de valências didáctica nomeadamente com a incorporação de leitores de paisagem e de 

sinalética formativa, funcional e didáctica.  

 

Podem-se assim apontar os seguintes conceitos preconizados para a preservação e valorização dos 

elementos-chave da estrutura paisagística local: 

                                                   

3 Ver também Anexo 7 – Fauna e Flora Terrestres e Marinha 

4 Ver também Anexo 5 – Infra-estruturas Urbanísticas – Energia, Água, Resíduos Sólidos e Comunicações 



 

13 

 manutenção e valorização de imagem de presença de sistemas de elevado valor: compartimentação da 

paisagem e frente dunar; 

 estruturação paisagística baseada em contínuos ligados à produção agrícola, circulação de água e 

recreio e lazer; 

 utilização de técnicas ambientalmente sustentáveis de tratamento de águas residuais domésticas 

integradas na paisagem (zonas húmidas construídas – caniçais, pequenos lagos). 

 definição de percursos não motorizados com estrutura própria, contínua e diversificada; sua utilização 

também como percursos de interpretação da natureza com apoio de publicação sobre habitats e 

espécies; 

 criação de locais associados a percursos que permitam a estadia, o recreio e lazer em vários pontos da 

área de intervenção, associado a uma rede de percursos de descoberta da paisagem e miradouros. 

 

A consciencialização ambiental e energética crescentes, das entidades e promotores, permite a adopção de 

uma estratégia ambiental integrada, visando a minimização de impactes negativos e potenciação de positivos. 

 

Neste contexto deverão ser privilegiados, em complemento aos atrás referidos, aspectos ligados à valorização 

do habitat, qualificação paisagística e gestão racional da água, aspectos relacionados com a economia 

energética (5) em particular ao nível das: 

 

 deslocações internas – com destaque para a rede de percursos pedonais e ciclovias no sentido da 

redução de trânsito automóveis nas deslocações; 

 soluções de iluminação exterior pública –deverão ser utilizados pontos de luz com recurso a energia 

solar; 

 escolha de materiais certificados ambientalmente – particularmente no que diga respeito à escolha das 

madeiras para uso no espaço exterior dado que já estão eficazes mecanismos de certificação 

reconhecidos internacionalmente de que se pode destacar o gerido pelo Forestry Sustainable Council 

(FSC); 

 utilização de jardins de cobertura em substituição das coberturas tradicionais quando justificável. Esta 

solução permitirá integrar melhor as estruturas edificadas na paisagem envolvente e reduzir os 

consumos energéticos dos mesmos pelas reduções de energia perdida por convecção. 

 

Em conclusão e de acordo com a análise de sítio efectuada e as caracterizações referidas e no sentido de 

preservar os valores essenciais da estrutura e funcionamento da paisagem existente, devem ser assumidas no 

presente Plano, os seguintes pressupostos, com mais clara incidência na zona Poente da área de intervenção: 

                                                   

5 Ver também Anexo 5 – Infra-estruturas Urbanísticas – Energia, Água, Resíduos Sólidos e Comunicações 
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 ocupação de baixa densidade, nucleada; 

 separação da zona de empreendimentos turísticos e residenciais da frente litoral e dunar por 

manutenção e valorização de sistemas produtivos activos de vinha tradicional compartimentada em 

muretes de pedra seca e/ou material vegetal; 

 manutenção e reforço das estruturas de consolidação dunar, em particular das linhas de “cedros” 

(tamargueiras) existentes; 

 criação de contínuos pedonais e cicláveis associados a contínuos de compartimentação da paisagem e 

de circulação da água; 

 limitação das intervenções de arranjos paisagísticos aos principais espaços públicos e a áreas limitadas 

junto aos empreendimentos turísticos e residenciais; 

 adopção de perfis transversais para a rede viária, com percursos pedonais separados das vias 

rodoviárias (evitando a solução clássica de via-lancil-passeio); 

 adopção de um traçado sinuoso da generalidade das vias, respeitando zonas de protecção à 

compartimentação da paisagem, zona dunar e com melhor adaptação ao relevo existente; 

 adopção de um sistema de gestão que assegure uma adequada manutenção do sistema agrícola, 

circulação da água e áreas dunares. 

 

 

 


