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Organização 

O workshop “Parque Natural do Litoral Norte: Que Futuros?” foi organizado no âmbito do projeto de 

doutoramento levado a cabo por João Garcia Rodrigues. O evento foi financiado pela Rede Ecomar do 

Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento. O Município de Esposende 

prestou apoio logístico.  



Sumário executivo 

Proteger e conservar a biodiversidade implica aplicar restrições à atividade humana. Isto é 

igualmente verdade para o Parque Natural do Litoral Norte, uma área protegida essencialmente 

marinha no concelho de Esposende, onde existem zonas com diferentes níveis de proteção e 

restrição ao uso humano. Além da biodiversidade que acolhe – e devido a ela – o parque é também 

uma fonte importante de serviços do ecossistema. Os serviços do ecossistema representam a 

contribuição da natureza para a qualidade de vida e bem-estar humano. São por isso fundamentais 

para a disponibilização dos benefícios que as pessoas obtêm da natureza, sejam eles de natureza 

social, cultural ou económica. Neste âmbito os serviços do ecossistema disponibilizados pelos 

habitats e as espécies que ocorrem no parque são vitais a vários níveis. São fontes de alimento para 

o consumo humano, disponibilizando peixes, bivalves, crustáceos, entre outros. Protegem a costa 

através, por exemplo, do cordão dunar, salvaguardando habitações e campos agrícolas da subida 

do mar. Os ecossistemas, como por exemplo os estuários ou as praias, são ainda locais com elevado 

valor paisagístico ou simbólico que atraem pessoas que os querem visitar. Essencialmente proteger 

a biodiversidade é proteger o bem-estar humano. 

 

Objetivos 

Para pensar em novas estratégias que salvaguardem tanto a biodiversidade como os benefícios para 

o bem-estar humano por ela gerados, organizámos o workshop “Parque Natural do Litoral Norte: Que 

Futuros?”, em Esposende, nos dias 17 e 18 e janeiro de 2019. O workshop teve a finalidade de atingir 

os seguintes objetivos: 

- idealizar futuros para os próximos 10 anos do PN Litoral Norte; 

- propor ações concretas para alcançar os futuros idealizados; 

- identificar espacialmente os principais habitats, serviços do ecossistema, e ameaças e 

conflitos que ocorrem no parque; 

- compreender e discutir a diversidade de perspetivas e opiniões existentes sobre a situação 

atual e futura do PN Litoral Norte. 

 

Metodologia 

O workshop foi estruturado em torno de quatro temas considerados essenciais para o futuro do 

parque, nomeadamente: 

- conservação da biodiversidade;  

- pesca profissional; 

- turismo e atividades náuticas;  

- governança e planeamento.  

Cada tema foi atribuído a um grupo de trabalho constituído por pessoas com experiência profissional 

no respetivo tema. Participaram nos grupos de trabalho representantes da pesca profissional, 

operadores marítimo-turísticos locais, representantes do Município de Esposende, representantes 

do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e investigadores tanto das ciências 

naturais, como das ciências sociais das universidades de Aveiro, Porto, Santiago de Compostela, e 

do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR). 

 



Resultados: serviços do ecossistema 

Do workshop resultaram as seguintes avaliações sobre os cinco serviços do ecossistema 

considerados: 

- presença de habitats e espécies: os grupos consideraram toda a área do parque importante, 

especialmente os recifes rochosos e as florestas de laminárias na zona marinha, os sapais e 

caniçais na zona estuarina, e as florestas de folhosas na zona terrestre. Os habitats e espécies 

do parque foram considerados por todos os grupos essenciais para o bem-estar da população 

local ao contribuírem direta ou indiretamente para a atividade social, cultural e económica de toda 

a região; 

 

- oportunidades para a pesca profissional: os grupos destacaram a grande importância de toda 

a área marinha para as comunidades piscatórias do parque (Esposende e Apúlia), e também 

para a cultura, identidade, e consumidores locais. Foi referido que a pesca local se tem mantido 

estável nos últimos anos, notando-se a diminuição das capturas de algumas espécies, que, no 

entanto, tem sido compensada com o aumento das capturas de outras espécies. Todavia, dada 

a ausência de informação fiável sobre as capturas da pesca local, a incerteza associada a esta 

avaliação é elevada; 

 

- controlo da erosão costeira: os grupos salientaram o papel dos afloramentos rochosos, cordão 

dunar, praias de calhau rolado, e possivelmente das florestas de laminárias na dissipação da 

energia das ondas e marés. Estes habitats são por isso essenciais para a proteção de habitações 

e campos agrícolas da subida do nível do mar. As zonas de sapal nos estuários do rio Neiva e 

rio Cávado, assim como as florestas de folhosas, mistas e de resinosas em terra, foram 

consideradas barreiras naturais aos corredores eólicos, protegendo assim a franja costeira da 

erosão provocado pelo vento. Curiosamente, as praias de calhau rolado (praias que perderam o 

seu areal) são vistas tanto como a consequência da ação da erosão costeira, como são agora 

consideradas um sistema capaz de proteger a costa dessa mesma erosão; 

 

- património cultural e identidade local: existem inúmeros elementos patrimoniais gerados por 

influência do mar e da costa do PN Litoral Norte, e que são muito importantes para a população 

local e visitantes do parque. Os grupos referiram os trajes e a atividade sargaceira, as 

comunidades piscatórias locais, os moinhos e as masseiras de Apúlia, a romaria de S. 

Bartolomeu do Mar, o Forte de S. João Batista, os naufrágios existentes ao longo de toda a costa 

do parque, entre outros. Alguns participantes alertaram que as masseiras têm vindo a ser 

descaracterizadas pela remoção dos seus taludes, com a finalidade de aumentar a área agrícola 

e extrair areia para venda. 

 

- oportunidades para o turismo e atividades náuticas: os grupos salientaram a importância para 

a economia local das condições oferecidas pela área do parque para as atividades turísticas e 

náuticas. Na zona costeira foi destacado o turismo balnear, o surf e o pedestrianismo. Na zona 

estuarina os grupos deram relevo ao kitesurf, canoagem, observação de aves e pesca lúdica 

apeada (apesar de muitas vezes ocorrer em zonas proibidas). Na zona marinha foi destacada a 

pesca lúdica embarcada e alguma atividade de mergulho, e também o potencial para a 

observação de cetáceos. Foram assinalados os processos de acelerada erosão costeira que 

algumas praias do parque têm sofrido nos últimos anos como um fator a ter em conta na 



capacidade de o parque poder continuar a acolher um elevado número de turistas balneares no 

futuro. 

 

Recomendações 

O workshop resultou em duas visões distintas, mas complementares para o ano de 2030 do PN 

Litoral Norte. Nelas foi salientada a necessidade de gerir de forma integrada e adaptativa a área 

do parque. Foi enfatizada a necessidade de integrar na tomada de decisão os pescadores 

profissionais, operadores marítimo-turísticos locais e outras partes interessadas na área do parque. 

E também, fundamentar as decisões através do uso de conhecimento científico e de conhecimento 

tradicional local. Neste âmbito, a avaliação científica detalhada dos principais serviços do 

ecossistema disponibilizados pela área do parque seria uma estratégia capaz de gerar informação 

essencial para a gestão integrada e adaptativa do PN Litoral Norte. 

Outra das recomendações geradas pelas visões criadas no workshop prende-se com a importância 

não só de caracterizar e inventariar a biodiversidade existente no parque, mas também de conhecer 

a capacidade de carga dos ecossistemas, avaliar os stocks pesqueiros e entender as interações 

entre a atividade humana e os processos e funções ecológicas. Foi também salientada a 

necessidade de comunicar com mais eficácia ao público os valores naturais do parque, explicar 

melhor a razão da existência de restrições à atividade humana, e fazer visíveis no terreno os limites 

do PN Litoral Norte. 

As ações propostas para atingir os futuros idealizados para o PN Litoral Norte em 2030 foram 

submetidas à votação individual dos participantes. As cinco ações mais votadas foram as seguintes: 

- criar um Centro de Investigação, Interpretação e Divulgação dos valores naturais, sociais, 

culturais e económicos do parque; 

- incluir na tomada de decisão as partes interessadas na área do parque para aumentar a 

legitimidade e partilhar a responsabilidade das decisões tomadas; 

- criar uma Licença Social que consiste num processo no qual as entidades gestoras do 

parque justificam e negoceiam as suas decisões com a comunidade local, obtendo delas um 

aval sobre as ações a executar para proteger a biodiversidade e os serviços do ecossistema; 

- criar um sistema de certificação de produtos sustentáveis provenientes do parque que 

pode incluir tanto produtos já existentes da pesca e agricultura locais, como novos produtos 

(algas, salicórnia, etc.); 

- implementar um programa alargado de monitorização da área do PN Litoral Norte para 

avaliar a eficácia das medidas de gestão implementadas. 

- Foram identificadas as entidades que poderiam promover e executar estas e outras ações 

propostas. Foi também proposto como e quando se poderiam concretizar tais ações, 

informação que está disponível no corpo do relatório.



Executive summary 
 

Protecting and conserving biodiversity usually means imposing restrictions on human 

activity. This is true as well for the Litoral Norte Natural Park, a marine protected area (MPA) 

in the municipality of Esposende, Portugal, where there are zones with different levels of 

protection and restriction to human use. In addition to the biodiversity it hosts - and because 

of it - the park is also an important supplier of ecosystem services. Ecosystem services 

represent the contributions of nature to human well-being. They are therefore fundamental for 

providing benefits that people obtain from nature, be they social, cultural, or economic. The 

ecosystem services provided by the habitats and species that exist in the Litoral Norte MPA 

are manifold. Habitats and species of the MPA are sources of food for human consumption, 

such as fish, bivalves, or crustaceans. Dunes and rocky reefs provide coastal protection 

safeguarding houses and agricultural fields from sea level rise. Estuaries and beaches are 

places with high landscape and symbolic values to people. Essentially, protecting biodiversity 

and its ecosystem services is protecting human well-being. 

 

Objectives 

To think about new strategies that safeguard both biodiversity and its contributions to human 

well-being we organised the workshop "Litoral Norte Natural Park: what futures?" in 

Esposende, on 17 and 18 January 2019. The objectives of the workshop were the following: 

- to create ideal visions for the next 10 years of Litoral Norte MPA; 

- to propose actions to achieve the idealised future visions; 

- to spatially identify key habitats, ecosystem services, threats and conflicts that occur 

in the MPA; 

- to understand and discuss the diversity of perspectives and opinions on the present 

and future situation of Litoral Norte MPA. 

 

Methodology 

The workshop was structured around four themes that we considered vital for the future of the 

MPA, namely: 

- biodiversity conservation; 

- small-scale fisheries; 

- tourism and recreational activities; 

- governance and planning. 

Each topic was assigned to a working group made up of people with professional experience 

on the subject. The participants of the workshop were local fishers, tourism operators, 

representatives of the municipality council of Esposende, representatives of the national 

Institute for Nature Conservation, and researchers from both the natural and the social 

sciences of the universities of Aveiro, Porto, Santiago de Compostela, and from the 

Interdisciplinary Centre for Marine and Environmental Research (CIIMAR). 
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Results: ecosystem services 

The workshop resulted in the to the following ecosystem services assessments: 

- presence of habitats and species: all groups considered the whole area of the park 

important for habitats and species, especially rocky reefs and kelp forests in the marine zone, 

saltmarshes and reed beds in the estuarine zone, and hardwood forests in the terrestrial zone. 

Habitats and species of the MPA were considered by all groups important to the well-being of 

the local population by contributing directly or indirectly to the social, cultural and economic 

activity of the whole region; 

- opportunities for fishing: groups highlighted the great importance of the whole marine area 

for the local fishing communities of Esposende and Apulia, and for their culture and identity. 

Local consumers also benefit from local small-scale fisheries by having a source of fresh and 

nutritious fish in the region. It has been reported that local catches have remained stable in 

recent years, with a reduction in catches of some species, which, however, has been offset 

by increased catches of other species. Yet, given the lack of reliable information on local 

fisheries catches, the uncertainty associated with this assessment is high; 

- coastal erosion control: groups emphasized the role of rock outcrops in the marine zone, 

dunes, pebble beaches, and possibly kelp forests in the dissipation of the energy of waves 

and tides. These habitats were considered important for the protection of houses and 

agricultural fields from sea level rise. Saltmarshes of Neiva and Cávado estuaries, as well as 

hardwood, mixed and resinous forests on land, were considered natural barriers to wind 

corridors, thus protecting the coastal fringe from the erosion caused by the wind. Interestingly, 

pebble beaches (beaches that have lost their sand in the last decades) are much as the 

consequence of coastal erosion, as they are now considered a system capable of protecting 

the coast from that same erosion; 

- cultural heritage and local identity: there are numerous local heritage elements influenced 

by the sea and the coast of Litoral Norte MPA, which are very important for the local population 

and park visitors. Groups referred to the sargaceira costumes and their activity, local fishing 

communities, mills and masseiras of Apúlia, the pilgrimage of S. Bartolomeu do Mar, the Fort 

of S. João Batista, the wrecks that exist along the entire coast of park, among others. Some 

participants warned that masseiras have been losing their original characteristics due to sand 

removal from their slopes, with the purpose of increasing the agricultural area, or to extract 

sand for sale. 

- opportunities for tourism and recreational activities: groups stressed the importance to 

the local economy of the conditions offered by the MPA for tourism and recreational activities. 

In the coastal zone, groups highlighted beach tourism, surfing and hiking. In the estuarine 

zone, groups emphasised kitesurfing, canoeing, bird watching and angler fishing, although the 

latter often occurs in forbidden areas of the estuary. In the marine zone, groups highlighted 

onboard recreational fishing and some recreational diving, and mentioned the potential the 

MPA has for cetacean watching. Groups pointed out that increasing coastal erosion in the 

park’s beaches threaten the capacity that the area provides for beach tourism. 
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Recommendations 

Workshop participants created two distinct but complementary visions for the year 2030 of the 

Litoral Norte MPA. In both visions they emphasised the need for integrated and adaptive 

management. They argued for the inclusion of small-scale fishers, tourism operators, and 

other relevant stakeholders, in the MPA decision-making processes. Also, workshop 

participants recommended that MPA authorities support their future decisions with scientific 

and local traditional knowledge. In this context, an integrated assessment of the MPA’s 

ecosystem services, where ecological, cultural and economic values are elicited, could be 

useful tool to inform an integrated and adaptive management approach. 

Other recommendations generated by participants’ future visions was to assess the MPA’s 

ecosystem carrying capacity, and to know the state of fish stocks that are important for 

small-scale fishers. It was also stressed the need to communicate more effectively to the 

general public the natural values of the MPA, to better explain the reasons for the existence 

of restrictions to human activity inside the park, and to better inform about where park 

boundaries are located. 

The actions proposed by groups to reach the idealised visions for the Litoral Norte MPA in 

2030 were voted individually by each workshop participant. The five most voted actions were 

the following: 

- to create a Centre for Research, Interpretation and Dissemination of the natural, social, 

cultural and economic values of the MPA; 

- to include all MPA stakeholders in decision-making processes to increase legitimacy of 

decision-making, and to share responsibility for the decisions taken; 

- to create a Social License, which consists of a process in which MPA authorities justify and 

negotiate their decisions with the local community, obtaining from them an endorsement on 

the actions to be taken to protect biodiversity and ecosystem services; 

- to certify sustainable products from the MPA, which may include both existing products 

from local small-scale fisheries and agriculture, to new products such as algae or salicornia; 

- to implement a comprehensive monitoring program for the MPA to evaluate the 

effectiveness of the applied management measures. 

Workshop groups identified the institutions that could promote and execute these and other 

proposed actions. Group participants also proposed how and when such actions could take 

place. Detailed information is available in the report. 
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1. Contexto 

A imposição de restrições à atividade humana, na forma de áreas protegidas, tem sido uma 

das estratégias mais utilizadas para conservar a biodiversidade. Depois da criação em 1892 

da primeira área protegida do mundo – o Parque Nacional de Yellowstone (EUA) –, a 

perspetiva sobre o planeamento e gestão de áreas protegidas tem vindo a alterar-se nas 

últimas décadas (Palomo et al. 2014). 

No início as áreas protegidas eram vistas como ilhas de proteção da biodiversidade (CBD 

1992). O objetivo primordial era manter estas áreas estáticas no espaço e no tempo, não 

havendo uma perspetiva integrada e adaptativa sobre a gestão da paisagem. A população 

local era considerada uma ameaça aos objetivos das áreas protegidas e como tal não tinha 

um papel relevante sobre o que era decidido para estas ilhas de proteção. 

Esta visão alterou-se mais tarde com a estratégia de rede, na qual as áreas protegidas 

passam a ser encaradas como mosaicos que devem estar interligados por corredores 

ecológicos (Phillips 2003). Começa assim a dar-se mais importância à proteção não só dos 

valores naturais, mas também dos valores culturais do território. O conhecimento transmitido 

pelas populações locais começa, em alguns casos, a ser integrado no planeamento e gestão.  

Já bem perto dos dias de hoje surge a abordagem de paisagem associada às áreas 

protegidas (Hanse and DeFries 2007). Nesta abordagem, as áreas exteriores às áreas 

protegidas ganham preponderância e passam a ser geridas em consonância com os objetivos 

da conservação. As populações locais têm um papel cada vez mais importante no 

planeamento e gestão das áreas protegidas, através de processos participativos. 

A estratégia atual de muitas áreas protegidas continua a poder ser classificada de acordo 

com elementos de uma ou das três estratégias descritas: ilha, rede, ou de paisagem. 

Contudo, estas estratégias apresentam limitações de natureza social e ecológica. Na época 

geológica atual – o Antropoceno –, na qual os processos biogeoquímicos do planeta são 

influenciados principalmente pela ação humana, desconsiderar as interações entre os 

sistemas sociais e ecológicos pode resultar em decisões pouco informadas que originam 

consequências negativas para os valores naturais que se pretendem proteger (Berkes et al. 

2000). Por exemplo, num contexto de alterações climáticas é necessário preparar o futuro a 

médio e longo-prazo no qual ecossistemas protegidos se alteram, novas espécies passam a 

ocorrer numa dada área, e outras movem-se para distintas latitudes. Da mesma forma é 

necessário ter uma perspetiva abrangente sobre o território que circunda as áreas protegidas. 

Áreas protegidas rodeadas por habitats degradados e fragmentados dificilmente atingem os 

objetivos de conservação a que se propõem. 

Outra das limitações das estratégias tradicionais de conservação é a desconexão existente 

entre as áreas protegidas e a sociedade (Palomo et al. 2014). As áreas protegidas são muitas 

vezes impostas às populações locais sem que estas tenham uma palavra a dizer (Ghate 

2003). Ou quando as populações locais são ouvidas já o processo de implementação vai 

adiantado (García-Frapolli et al. 2009). Esta atuação de “cima para baixo” da administração 

pública tem gerado conflitos sociais, tanto pela deslocalização forçada dos que vivem em 

áreas que passam a ser protegidas, bem como pelas restrições impostas ao acesso a 

recursos dos quais a população local depende (Bennett and Dearden 2014). Neste contexto 

as decisões tomadas pela administração pública são muitas vezes vistas como ilegítimas, 

tornando difícil o cumprimento das regras e restrições impostas. 
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Reconhecer a ligação indissociável entre humanos, ecossistemas e processos biofísicos, 

implica uma visão socio-ecológica do planeta. Esta visão contempla os humanos não como 

elementos estranhos à natureza, mas como parte integrante dela. Consequentemente nesta 

perspetiva é salientada a relação entre o bem-estar humano e ecossistemas saudáveis e 

funcionais. Por isso a conservação da biodiversidade segundo a perspetiva socio-ecológica 

é feita não só em nome do valor intrínseco da natureza (conservação tradicional), mas 

também através do reconhecimento da importância das relações entre os seres humanos e 

a natureza (Chan et al. 2016), e dos valores sociais, culturais, económicos e ecológicos a ela 

associados (Garcia Rodrigues et al. 2017). Neste contexto, o conceito de serviços do 

ecossistema – as contribuições da natureza para o bem-estar humano – assume um papel 

fulcral ao salientar a importância da natureza para a qualidade de vida das pessoas.  

As áreas protegidas ao serem locais com valores naturais habitualmente superiores ao de 

outras áreas, são importantes fontes de uma grande diversidade de serviços dos 

ecossistemas (MA 2005). Alguns destes serviços, no contexto costeiro, são por exemplo 

alimentos para consumo humano (peixe, bivalves, algas, etc.), proteção costeira conferida 

por dunas que protegem habitações e campos agrícolas da subida do mar, regulação 

climática por ecossistemas marinhos, ou locais com elevado valor paisagístico ou simbólico 

que atraem pessoas que os querem visitar. 

A abordagem socio-ecológica da gestão de áreas protegidas tem como objetivo a 

salvaguarda tanto da biodiversidade, como dos serviços do ecossistema por ela 

disponibilizados, pondo em relevo os benefícios sociais da conservação. Esta estratégia pode 

assim ajudar a aumentar a aceitação por parte dos grupos sociais mais afetados pelas 

restrições impostas por medidas conservacionistas (Goldman et al. 2008).  

Além do mais a abordagem socio-ecológica inclui várias formas de conhecimento na tomada 

de decisão, de modo a que o planeamento e a gestão possam ser feitos de uma forma 

informada, abrangente e plural. Neste contexto tanto o conhecimento científico como o 

conhecimento tradicional local assumem um papel de destaque. Integrar diversas formas de 

conhecimento resulta geralmente em decisões mais transparentes, legítimas e responsáveis. 

Estas são qualidades que podem levar a que a aceitação social de decisões difíceis no âmbito 

da conservação da biodiversidade seja maior (Bennett et al. 2019). 

Para integrar diferentes formas de conhecimento no planeamento e gestão de áreas 

protegidas os processos participativos são fundamentais. Estes podem tomar a forma de 

conselhos deliberativos que representam democraticamente todos os grupos sociais que 

dependem dos recursos naturais da área protegida. Os processos participativos podem 

também tomar a forma de discussões públicas, assembleias, ou até workshops quando o 

objetivo é gerar conhecimento, entender diferentes pontos de vista, ou obter novas 

perspetivas sobre um determinado tema. 

É neste contexto participativo e de perspetiva socio-ecológica que se insere o workshop 

“Parque Natural do Litoral Norte: Que Futuros?”. O workshop foi organizado no âmbito da 

tese de doutoramento levada a cabo por João Garcia Rodrigues, onde é investigado o papel 

das áreas marinhas protegidas na salvaguarda dos valores ecológicos, culturais, socias e 

económicos que lhes estão associados. Espera-se que os resultados alcançados neste 

workshop possam abrir o diálogo sobre o futuro planeamento e gestão do PN Litoral Norte. 
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2. Objetivos 

O workshop “Parque Natural do Litoral Norte: Que Futuros?” teve a finalidade de atingir os 

seguintes objetivos: 

1. idealizar, através de métodos participativos, visões para os próximos 10 anos do PN 

Litoral Norte; 

 

2. propor ações concretas para atingir as visões idealizadas; 

 

3. identificar espacialmente os principais habitats, serviços do ecossistema, ameaças e 

conflitos que ocorrem no PN Litoral Norte, assim como evidenciar possíveis sinergias 

entre as atividades humanas locais e a conservação dos valores naturais do parque; 

 

4. compreender e discutir a diversidade de perspetivas existentes sobre a situação atual e 

futura do PN Litoral Norte. 
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3. Metodologia 

O workshop teve lugar no auditório do Centro de Informação Turística de Esposende, nos 

dias 17 e 18 de janeiro de 2019. Foi organizado à volta de quatro temas considerados 

essenciais para o PN Litoral Norte:  

- pesca profissional; 

- turismo e atividades náuticas;  

- conservação da biodiversidade;  

- governança e planeamento.  

A cada um dos temas foi atribuído um grupo de trabalho que contou com participantes com 

experiência profissional nas respetivas áreas temáticas.  

Participaram no workshop pescadores profissionais, representantes da Associação de 

Pescadores Profissionais do Concelho de Esposende (APPCE), operadores marítimo-

turísticos locais, representantes do Município de Esposende, representantes do Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e investigadores tanto das ciências 

naturais, como das ciências sociais das universidades de Aveiro, Porto, Santiago de 

Compostela e do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR). 

O workshop foi estruturado em várias fases. No início foram feitas comunicações breves de 

forma a contextualizar a situação do PN Litoral Norte. Seguiu-se depois uma fase de 

mapeamento participativo dividido por cada tema/mesa de trabalho. Nesta fase, os grupos de 

trabalho puderam identificar as áreas mais importantes do parque, assim como as principais 

ameaças e conflitos existentes na área protegida. Desenrolou-se de seguida outro exercício 

de mapeamento no qual os grupos identificaram as principais áreas que disponibilizam os 

cinco serviços do ecossistema considerados importantes para os residentes, visitantes e 

usuários dos recursos naturais do PN Litoral Norte. Esses serviços do ecossistema foram 

classificados em:  

- presença de habitats e espécies; 

- controlo da erosão costeira; 

- oportunidades para a pesca profissional; 

- contributo da área para o património cultural e identidade local; 

- oportunidades para as atividades turísticas e lúdicas. 

Foram também avaliadas as tendências, para os últimos 10 anos, sobre a capacidade de a 

área do PN Litoral Norte disponibilizar os cinco serviços do ecossistema selecionados. Para 

finalizar esta fase, foi avaliada a importância de cada serviço do ecossistema para o bem-

estar humano. Os grupos assinalaram o seu grau de certeza sobre cada uma das avaliações 

efetuadas. 

A idealização das visões futuras para o PN Litoral Norte foi feita já depois de os participantes 

terem discutido variados temas sobre o parque. Os membros dos quatro grupos iniciais do 

workshop (pesca profissional, turismo e atividades náuticas, conservação da biodiversidade, 

governança e planeamento) foram agrupados em dois grupos nesta fase. Desta forma, os 

novos grupos representaram os variados interesses dos grupos definidos inicialmente, e 

puderam conceber as suas narrativas sobre a situação ideal para o parque em 2030. 

Puderam também propor ações concretas que permitiriam alcançar o futuro idealizado. No 
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final desta fase, tanto as visões de cada grupo como as ações propostas foram apresentadas 

em plenário. Seguiu-se uma votação sobre cada ação proposta. Foram atribuídos quatro 

votos a cada participante para que pudessem votar individualmente nas ações que 

consideraram mais importantes. 

O workshop terminou com a apresentação em plenário do resultado das votações das ações 

propostas para atingir as visões idealizadas, e com uma breve discussão final sobre a 

utilidade dos resultados do workshop para o planeamento e gestão do PN Litoral Norte. 

A facilitação do workshop baseou-se em métodos participativos e facilitação especializada. 

Os participantes tiveram espaço e oportunidade de aplicar o seu conhecimento prévio sobre 

o parque e sobre os temas da sessão em diversos exercícios coletivos e discussões plenárias 

que geraram os resultados deste workshop. O áudio de todas as fases do workshop foi 

gravado apoiando a elaboração do presente relatório. 
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4. Agenda 

 

17 de janeiro 

9h30 Receção aos participantes 

10h00 

Sessão de abertura 

- Objetivos e resultados esperados 

- Enquadramento PN Litoral Norte (ICNF) 

- Projeto OMARE 

11h00 Pausa 

11h15 Situação atual do PN Litoral Norte 

12h00 

Mapeamento participativo 

- Zonas mais importantes 

- Ameaças e conflitos 

13h00 Pausa para almoço 

14h15 

Serviços do ecossistema marinho 

- Zonas mais importantes 

- Tendências dos últimos 10 anos 

- Contributo para o bem-estar humano 

16h00 Pausa 

16h30 Visões futuras: desenvolvimento de narrativas 

18h00 Final da sessão 

 

 

18 de janeiro 

9h30 Ações: desenvolvimento das ações para atingir as visões idealizadas 

10h30 Pausa 

11h00 Visões futuras: apresentação das narrativas e das ações em plenário 

12h00 
Conclusão: votação das ações e discussão final sobre governança do PN Litoral 

Norte 

13h00 Final da sessão 
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5. Resultados 

5.1. Sessão de abertura 

5.1.1. Objetivos e resultados esperados do workshop 

Na sessão de abertura foram apresentados os objetivos do workshop (anexo, fig. 14), 

nomeadamente: 

- idealizar visões para o futuro do PN Litoral Norte; 

- propor ações concretas para alcançar as visões idealizadas; 

- compreender a diversidade de perspetivas existentes. 

Foram também identificados os resultados que se pretendiam atingir até ao final do workshop: 

- diferentes visões para os próximos 10 anos do PN Litoral Norte; 

- conjunto de ações prioritárias para o PN Litoral Norte; 

- zonas mais importantes do PN Litoral Norte identificadas; 

- principais ameaças e conflitos assinalados; 

- entendimento mais aprofundado sobre os diferentes pontos de vista dos participantes 

sobre o PN Litoral Norte. 

Após esta comunicação não foram colocadas questões e a sessão continuou com o 

enquadramento legal do PN Litoral Norte. 

 

5.1.2. Enquadramento legal do PN Litoral Norte 

Nesta comunicação (ver anexo, fig. 15) foram apresentados os objetivos do PN Litoral Norte 

e explicado o papel do ICNF no planeamento e gestão do parque. 

Após esta comunicação foram colocadas diversas questões explanadas no final desta 

secção. Da discussão tornou-se evidente que na área do PN Litoral Norte existem diferentes 

regulamentos em vigor, tutelados por diferentes entidades. Os regulamentos em vigor são o 

Plano de Ordenamento do PN Litoral Norte, o Plano Diretor Municipal de Esposende, e o 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira. Esta sobreposição, em conjunto com uma 

comunicação insuficiente entre as entidades responsáveis e os utilizadores do espaço, 

provoca dúvidas tanto na distribuição de responsabilidades na tomada de decisão, como na 

compreensão das razões que justificam as restrições impostas na área do parque. 

Neste momento do workshop, os participantes foram informados que o Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas está a reconduzir o Plano de Ordenamento do PN 

Litoral Norte, que embora não seja sinónimo de revisão do plano, permite a definição de 

intervenções a implementar no futuro. Posto isto, conclui-se que os resultados deste 

workshop poderão ter um resultado prático na definição destas intervenções, incluído a 

compatibilização dos usos.  

A última intervenção permitiu conhecer em detalhe o projeto OMARE. Este projeto foi 

apresentado como uma iniciativa fundamental para aumentar o conhecimento científico da 

área marinha do PN Litoral Norte. 
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5.1.3. Projeto OMARE 

O projeto OMARE foi descrito como uma iniciativa de inventariação exaustiva da 

biodiversidade marinha presente na área do PN Litoral Norte, cujos resultados estarão 

disponíveis em maio de 2020 (anexo, fig. 16). 

Tem vindo a ser registado um elevado número de novas ocorrências de espécies dentro do 

PN Litoral Norte, ocorrências estas que não haviam sido registadas no âmbito do Plano de 

Ordenamento do PN Litoral Norte, aprovado em 2008. 

Foi referido que o número de espécies identificado no parque irá alterar-se ao longo do tempo. 

Algumas espécies deixarão de ocorrer no parque, e outras observar-se-ão pela primeira vez. 

Estas alterações na distribuição de espécies devem-se, entre outros fatores, às alterações 

climáticas, cujos efeitos serão cada vez mais percetíveis. Embora não existam estudos 

científicos que permitam a monitorização das populações de determinadas espécies, foi 

referido que algumas populações estão em declínio, como é o caso das laminárias, segundo 

a perceção dos participantes. 

Pretende-se que o trabalho desenvolvido pelo projeto OMARE permita uma reformulação do 

Plano de Ordenamento do PN Litoral Norte.  

 

5.2. Situação atual do PN Litoral Norte 

Foi de seguida feita a apresentação sucinta sobre a situação atual do PN Litoral Norte e dos 

resultados obtidos de uma das etapas do projeto doutoramento que promoveu este workshop 

(anexo, fig. 17). 

 

5.2.1. Temas discutidos em plenário 

Após e durante as apresentações efetuadas na sessão de abertura do workshop, e na 

apresentação da situação atual do parque, surgiram variadas questões feitas pelos 

participantes, durante as quais foram discutidos os seguintes temas. 

Tema | Barra do rio Cávado 

Um dos temas amplamente discutidos foi a fraca navegabilidade na zona da barra do rio Cávado 

que prejudica a atividade piscatória. Os problemas de navegação decorrem do assoreamento do 

leito do rio naquela zona. Nos meses de inverno, os pescadores de Esposende são impedidos de 

pescar no mar porque não conseguem atravessar a zona da barra em segurança. 

Alguns participantes indicaram que o enrocamento da barra seria uma solução eficaz. Contudo, este 

tipo de intervenção está sujeito a um estudo de impacte ambiental que viabilize esta opção. A única 

exceção é em obras consideradas de emergência pela Proteção Civil. 

 

Tema | Proteção parcial 

Foram questionadas as razões pela definição das zonas de proteção parcial, e as restrições que 

lhes estão associadas. Alguns participantes referiram a relevância de algumas destas zonas para a 

apanha da perceba, e questionaram as razões que justificam as zonas marinhas de proteção mais 
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elevada do parque (proteção parcial de tipo I) e cujas limitações à atividade piscatória não são 

compreendidas. Embora estas áreas tenham sido definidas com um nível baixo de conhecimento 

científico, essa falta de conhecimento está atualmente a ser colmatado pelo projeto OMARE. No 

final deste projeto será possível rever o zonamento atual do parque e propor uma versão mais 

informada das zonas de proteção. Contudo, importa referir que a importância dos recifes rochosos 

e a necessidade de protegê-los não parece discutível, dada a sua preponderância para a 

biodiversidade marinha local. 

As zonas de proteção parcial que existem atualmente decorrem da existência de valores naturais 

mais sensíveis e que requerem maior proteção. A efetividade dessa proteção foi questionada pelos 

participantes como explanado no tema das atividades ilegais. 

 

Tema | Limites do parque e áreas restritas à apanha da perceba e outros recursos 

Verificou-se que este é um tema de conflito entre os utilizadores do espaço e as entidades 

envolvidas na gestão e preservação dos valores naturais. Para a comunidade de pescadores, os 

recifes rochosos são de elevada importância económica e foram descritos como fonte de rendimento 

complementar aos períodos de pesca menos profícuos. Por outro lado, os estudos científicos 

existentes salientam a importância ecológica destes habitats, especificamente no que diz respeito à 

ocorrência de laminárias, o que justifica a proibição de atividades extrativas na zona. Contudo, esta 

proibição parece não ser efetiva devido à pesca furtiva. 

Os limites do parque foram também postos em causa. Foi referido que estes limites obedecem muito 

mais a critérios administrativos do que a critérios ecológicos. Concluiu-se que teria sido necessário 

um estudo científico prévio à elaboração do Plano de Ordenamento do PN Litoral Norte em 2007, 

de forma a estabelecer zonas de proteção e limites mais apropriados às características e valores 

naturais da região. Esta falha poderá ser colmatada com estudos científicos mais aprofundados, 

como por exemplo os que estão a ser efetuados pelo projeto OMARE. 

 

Tema | Ilegalidades e conflitos entre atividades piscatórias 

A pesca profissional local foi descrita pelos participantes relacionados com a pesca como uma 

atividade cujo impacto negativo nos valores naturais não é elevado. Estes participantes defenderam 

que durante os meses de invernos há um defeso forçado devido às condições climatéricas e ao 

encerramento da barra do rio Cávado. As pescas furtiva, lúdica e costeira foram descritas por estes 

participantes como atividades com elevado impacte negativo nos valores naturais no parque.  

Embora não tenham estado presentes representantes da pesca costeira ou lúdica, vários 

participantes reafirmaram que há uma pressão excessiva e ilegal de pesca dentro do PN Litoral 

Norte. Assim os participantes concordaram que as regras vigentes não são respeitadas por todos 

os utilizadores do parque e que mais fiscalização é necessária. Os participantes relacionados com 

a pesca afirmaram que não concordam com o aumento de restrições à pesca profissional, indicando 

que o problema fundamental é a pesca furtiva, uma atividade ilegal que, caso não seja controlada, 

continuará a causa danos mesmo sendo impostas mais restrições à pesca profissional. 

 

Tema | Pesca local 

Diversos participantes enfatizaram que as comunidades piscatórias de Esposende e de Apúlia, 

inseridas no PN Litoral Norte, constituem um valor social, cultural e económico que deve ser 

valorizado e protegido. A falta de estratégia e proteção da pesca local, muitas vezes confundida com 
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pesca ilegal ou pesca lúdica, enfraquece as comunidades e os valores culturais que o parque 

pretende preservar.   

Dentro do parque só podem operar embarcações registadas nas capitanias de Viana do Castelo ou 

adjacentes (i.e., Caminha ou Póvoa de Varzim), incluindo as embarcações registadas na delegação 

marítima de Esposende. Existem restrições à apanha, fundamentalmente nas zonas de recifes 

rochosos. 

Quanto às épocas de defeso e à proibição de pescar determinadas espécies, foi referido que estas 

restrições não são definidas no Plano de Ordenamento do PN Litoral Norte. São restrições à pesca 

que ocorrem também fora da área do parque e são definidas pelo DGRM. 

 

Tema | Pesca submarina e outros tipos de pesca lúdica 

No âmbito destas atividades, o Plano de Ordenamento do PN Litoral Norte inclui restrições à pesca 

submarina, proibida em toda a área do parque, e restrições às restantes modalidades de pesca 

lúdica, proibidas nas zonas de proteção parcial de tipo I. Da discussão ficou claro que esta 

informação não era conhecida de todos os participantes e que embora existam estas restrições, as 

prevaricações são frequentes. 

 

Tema | Participação dos utilizadores do PN Litoral Norte na definição da sua gestão 

Há necessidade de maior diálogo na definição da regulamentação do PN Litoral Norte, tal como na 

definição de ações e na criação de sinergias entre as diversas entidades públicas e privadas. 

 

Tema | Competências das entidades gestoras e valências do PN Litoral Norte 

Entre os participantes foi notória a falta de clareza sobre a regulamentação definida no âmbito do 

PN Litoral Norte e outra regulamentação vigente. Foi clarificado que as limitações às artes de pesca 

e a certas espécies-alvo são normas imposta pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança 

e Serviços Marítimos (DGRM), que não esteve presente neste workshop. Foi identificada a falta de 

informação no terreno sobre as valências do PN Litoral Norte e a sua gestão. Ou seja, existe uma 

necessidade premente de comunicar de forma eficaz os valores naturais do parque, tal como a 

explicar de forma clara a capacidade e os limites de atuação do ICNF e das restantes entidades com 

atuação e responsabilidades na área protegida. Sobre a entidade que tutela o PN Litoral Norte, o 

ICNF, sugeriu-se maior presença no terreno. 

 

Tema | Instrumentos de gestão da área do PN Litoral Norte 

Atualmente existem três instrumentos de gestão que regulam a área do PN Litoral Norte: Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira, Plano Diretor Municipal de Esposende e o Plano de Ordenamento 

do PN Litoral Norte. A legislação atual implica que o instrumento mais recente se sobreponha a 

todos os outros. Contudo, cada plano tem o seu nível de preocupações. O Plano de Ordenamento 

do PN Litoral Norte centra-se na conservação dos valores naturais, e assim tudo o que está definido 

ou planeado na zona urbana diz respeito aos outros planos que expressam outro tipo de 

preocupações. 

 

Tema | Urbanização e demolições 
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A urbanização foi considerada um potencial problema futuro pela pressão que pode exercer nos 

valores naturais (incluindo florestas e dunas), tal como nas atividades agrícolas da região. Por outro 

lado, a subida do nível médio do mar pode impactar negativamente e ameaçar a área urbana.  

O Programa de Execução do PN Litoral Norte recomenda demolições para a proteção do cordão 

dunar, mas a concreta aplicação desta recomendação está dependente de vontade política e 

financiamento. Embora o workshop não tenha como objetivo a discussão deste tema, foi notória a 

sua importância para os participantes. Existiam dúvidas em relação às competências de cada 

entidade sobre esta matéria, e sobre os critérios que conduziram à identificação de áreas críticas, 

propostas de demolição, e da exclusão de outras áreas. 

 

5.3. Zonas importantes 

5.3.1. Pesca profissional 

Para o grupo da pesca profissional toda a zona marinha do parque é importante (fig. 1). A 

zona norte do parque é mais importante para os pescadores de Esposende, sendo a zona 

sul mais importante para os pescadores de Apúlia. 

 

Figura 1. Identificação das zonas mais importantes do PN Litoral Norte, segundo o grupo da pesca profissional. 

DE CIMA PARA BAIXO:  
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proibida; não existe fiscalização 
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Esposende  

- Zona sul marinha: mais 
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Apúlia 
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problemática e entra nas 3 

milhas (entram no parque)  

- Pesca local muitas restrições 

por condições climatéricas 

- Manter ¼ de milha, melhor 

zona para juvenis em toda a 

costa 

- Polvo, desova em alcatruzes 

e há milhares de alcatruzes no 

mar 

- Turismo 

- Abrigo?  
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Na área marinha situada entre a linha de costa e o quarto de milha foi salientada a importância 

da sua proteção devido à quantidade de espécimes juvenis que concentra. Nesta zona, a 

pesca encontra-se proibida. A pesca local opera principalmente na área situada entre as três 

milhas e o quarto de milha da linha de costa.  

Os pescadores não estão de acordo com as restrições impostas nas zonas de recife rochoso. 

Segundo os pescadores a forma de conservar os recursos destes recifes seria impedir a 

pesca lúdica, incluindo a apanha não profissional nos afloramentos rochosos. Os pescadores 

profissionais dizem saber preservar os recursos: quando vão à apanha da perceba só 

removem os exemplares que atingem um determinado tamanho, não apanhando os 

exemplares mais pequenos, que deixam na rocha. De acordo com os pescadores, passadas 

algumas semanas, os afloramentos rochosos contam novamente com percebas de diversos 

tamanhos. O problema da apanha, segundo os pescadores, é a atividade ilegal na qual não 

é respeitado o ciclo de vida das espécies.  

 

5.3.2. Turismo e atividades náuticas 

Durante a discussão do grupo de turismo e atividades náuticas foram referidos os problemas 

de erosão e identificadas as principais atividades lúdicas existentes dentro do PN Litoral Norte 

(fig. 2).  

O grupo dividiu as zonas importantes por atividade. A zona litoral foi assinalada como 

importante para as atividades náuticas.  

O grupo identificou as principais áreas para a prática de surf, que decorre todo o ano. Foram 

identificadas a zona da restinga e as suas praias, assim como áreas pontuais da Apúlia. 

Segundo o grupo, e para o surf, os fundos arenosos são as áreas mais importantes a 

preservar pois são essenciais para a formação de ondas e para a distinção entre zonas de 

surf. As ondas não são todas iguais e cada zona é visitada para a prática de surf devido à 

especificidade da onda, possível devido à forma do banco de areia que lhe dá origem. A perda 

de areia que se tem sentido ao longo do tempo está a prejudicar a prática de surf. A proteção 

de casas situadas na linha de costa, através da construção de paredões na praia, é outra 

ação que prejudica o surf. Esta situação foi relacionada também com o aumento do impacto 

das ondas na costa. O grupo considerou que a falta de areia implica uma perda da capacidade 

de atenuar a força da onda. O surf foi considerado uma atividade importante não só sob o 

ponto de vista turístico, mas também desportivo. A paisagem da área do parque foi 

considerada um atrativo por ser mais natural (e com mais área florestal) do que outras zonas 

limítrofes.  

A prática de kitesurf é frequente dentro do estuário e nas zonas mais ventosas. Há algumas 

zonas de surf que coincidem com as zonas de kitesurf, mas não existem conflitos ou 

sobreposição de atividade no mesmo espaço. Foram identificadas áreas usadas para stand-

up paddle e canoagem. O stand-up paddle foi descrito como uma atividade que pode ter um 

propósito de passeio ou de prática de surf. 

Junto aos esporões foi identificada a pesca lúdica de linha (ou cana).  

As atividades de mergulho estão concentradas essencialmente em dois pontos com recifes 

rochosos.  
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Toda a zona litoral de norte a sul foi considerada propícia ao pedestrianismo, BTT e 

cicloturismo. Para tal, os passadiços foram considerados investimentos importantes. 

 

Figura 2. Identificação das zonas mais importantes do PN Litoral Norte, segundo o grupo de turismo e atividades 
náuticas. 

Foram também identificadas áreas onde há concentração e observação de aves, áreas estas 

que coincidem com os percursos pedestre já existentes. Referiu-se que pode existir alguma 

interferência entre as atividades náuticas que decorrem no estuário e as zonas de nidificação 

de aves.  

As masseiras foram consideradas estruturas de práticas agrícolas que se devem preservar. 

 

5.3.3. Conservação da natureza 

O grupo da conservação da natureza, composto por biólogos, considerou que toda a área do 

parque é importante porque está situada num contínuo entre a zona marinha, costeira e 

estuarina, que estão interligadas e não separadas (fig. 3). O PN Litoral Norte é já de si uma 

área relativamente pequena que não deve ser subdivida em zonas de maior e menor 

LEGENDA 

- zonas de surf: cor rosa 

(estão também identificadas 

as áreas de surf com o 

símbolo de uma prancha de 

surf) 

- passeios pedestres, BTT, 

ciclovia, obs. aves: cor rosa 

(área rasurada) 

- kitesurf, windsurf, surf, 

canoagem: cor azul 

- mergulho: cor azul (área 

rasurada) 

- pesca à linha: cor amarela 
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importância. Toda a área do parque e os valores que alberga devem ser protegidos, segundo 

este grupo. 

 

Figura 3. Identificação das zonas mais importantes do PN Litoral Norte, segundo o grupo de conservação da 
biodiversidade. 

Contudo, concordaram que há zonas onde há mais necessidade de proteção e onde esta 

pode ser mais necessária. O grupo centrou-se nas zonas marinha, intertidal e estuarina. O 

estuário estabelece a ligação com a zona marinha e por isso foi considerado essencial pela 

sua função de conectividade ecológica e berçário para muitas espécies, algumas delas de 

valor comercial. Foi também destacado o papel dos prados salgados atlânticos (zonas de 

sapal) enquanto habitat para a alimentação e nidificação de aves marinhas.  

Os participantes deste grupo identificaram também as zonas de recifes e as areias biogénicas 

como zonas de elevada importância ecológica. Os recifes rochosos foram considerados 

prioritários para a conservação ao serem descritos como um contínuo com um potencial de 

biodiversidade muito elevado e que constitui a base de muitas atividades humanas. Quanto 
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às areias biogénicas foram vistas como um habitat rico e único que por si só merecem 

proteção, embora seja ainda desconhecido a extensão das áreas que albergam estes 

habitats. 

Os participantes destacaram ainda a importância das dunas. O grupo diferenciou as zonas 

dunares que albergam vegetação daquelas que não a possuem pois as primeiras são mais 

ricas em biodiversidade. Outra das razões que explica a importância das zonas dunares é o 

seu contributo para a proteção costeira de habitações e terrenos agrícolas, ao servir de 

barreira natural ao avanço do mar. Foi também destacada a importância das dunas enquanto 

habitat para diversas espécies, incluindo espécies que ocorrem apenas nos habitats dunares. 

 

5.3.4. Governança e planeamento 

O grupo de governança e planeamento começou por referir que o PN Litoral Norte carece de 

uma área tampão entre o parque e as zonas urbanas circundantes. A área terrestre poderia 

ser expandida para permitir o aumento gradual das restrições e dos níveis de proteção, 

salvaguardando-se assim com mais eficácia os valores naturais do parque. A pertinência da 

extensão da área marinha, em consonância com os valores que se pretendem conservar, 

será melhor compreendida depois da análise dos resultados do projeto OMARE. 

Os participantes deste grupo identificaram as zonas mais importantes do parque a partir de 

valores ecológicos e culturais (fig. 4). Toda a faixa costeira compreendida entre a linha de 

costa e o primeiro quilómetro para o interior da zona marinha, incluindo afloramentos 

rochosos, zona intertidal, e zona dunar, foi considerada de elevado valor ecológico. De acordo 

com esta consideração toda a faixa costeira deverá ter um regime de proteção mais elevado, 

ou seja, ser uma faixa contínua de proteção. A zona intertidal foi considerada a zona mais 

suscetível a pressão antropogénica e onde há menos sensibilização por partes dos 

utilizadores. Quanto às dunas, o grupo considerou haver maior sensibilização por parte do 

público, resultado de campanhas de comunicação eficazes sobre a importância destes 

sistemas costeiros. 

O estuário, as zonas de sapal, e mesmo as zonas agrícolas foram consideradas importantes 

pelo grupo. Há zonas do sapal muito degradas e com necessidade de maior intervenção e 

conservação. Os valores ecológicos referidos foram a nidificação de aves, o sequestro de 

carbono, entre outros. 

As masseiras foram referidas pelos seus valores culturais. O edificado construído e o 

património classificado foram identificados, tal como a gastronomia e as comunidades 

piscatórias locais. A comunidade piscatória da Apúlia mantem ainda bastantes características 

tradicionais de comunidade, incluindo as suas habitações.  

O grupo discutiu também a relevância e potencial que teria uma marca associada a produtos 

produzidos de forma ecologicamente sustentável no PN Litoral Norte, como forma de 

diferenciar este território. Especificamente, a salicórnia que não está a ser aproveitada para 

fins gastronómicos foi referida como uma espécie local com potencial económico.  
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Figura 4. Identificação das zonas mais importantes, e das ameaças e conflitos existentes no PN Litoral Norte, 
segundo o grupo de governança e planeamento. 

O património imaterial foi também considerado importante pelo grupo, nomeadamente a 

lenda dos Cavalos de Fão, os trajes dos sargaceiros, e as festividades ligadas ao mar. O 

grupo destacou também as atividades desportivas e o património arqueológico. 

 

5.4. Ameaças e conflitos 

5.4.1. Pesca profissional 

A pesca ilegal foi identificada como um dos maiores conflitos que existe para a pesca 

profissional, nomeadamente a pesca costeira que entra na área do parque (fig. 5). Não há 

facilidade em controlar esta situação porque é uma comunidade muito próxima onde não se 

consegue reportar ilegalidades que todos sabem quem pratica.  
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Existe uma zona dentro do parque marinho designada Bairrada onde a concentração de 

covos colocados pela pesca costeira é tão grande que, segundo os pescadores, já é uma 

zona importante de desova para o polvo.  

 

Figura 5. Identificação das ameaças e conflitos existentes no PN Litoral Norte, segundo o grupo da pesca 
profissional. 

Foi ainda referido que quando se dá a venda de uma licença de pesca, é prática comum a 

venda do espaço/terreno da área onde é feita a pesca. Assim, embora não exista propriedade 

no mar, há áreas que são historicamente reconhecidas pela comunidade como pertencentes 

a uma determinada embarcação. 

Um dos maiores conflitos da pesca profissional é com a pesca costeira e também com a 

pesca lúdica. O grupo considerou que a maioria do pescado proveniente da pesca lúdica é 

comercializado, não tendo objetivo lúdico. A pesca submarina embora ilegal continua a existir 

e representa uma ameaça à pesca profissional. Neste momento, alguns participantes 

referiram que se sabe quem são os pescadores submarinos ilegais que, embora poucos, 

exercem um impacto elevado nos recursos.  
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O grupo identificou também a falta de informação e diálogo como uma ameaça à gestão do 

parque. Neste momento referiu-se à promoção de um prato dito “identitário” que, segundo um 

dos participantes, agudiza os conflitos descritos por este grupo. O prato “identitário” o é polvo 

da pedra.   

Por fim este grupo identificou a diminuição da temperatura média da água como uma ameaça. 

E também a diminuição das capturas de algumas espécies, mas que são compensadas pelas 

capturas de outras que não ocorriam na área e que agora aparecem dentro do parque como 

a atum (i.e., sarrajão) e a sardinha. Esta alteração da composição das capturas tem 

aumentado o rendimento económico para os pescadores. Além disso, foi referido que nos 

últimos 5 anos o preço do pescado tem aumentado.  

A poluição e as mini-hídricas foram identificadas como duas grandes ameaças, 

nomeadamente o meixão que não pode ser capturado, mas que segundo os pescadores, ao 

subir o rio morre pela existência de mini-hídricas. 

 

5.4.2. Turismo e atividades náuticas 

Em termos de ameaças foi referida a pressão urbana e agrícola (fig. 6). O avanço dunar foi 

descrito como uma ameaça à área florestal. A movimentação da linha de costa pode afetar 

atividades como o surf, tal como no rio Cávado pela acumulação de sedimentos.  

Os recifes foram descritos como áreas sensíveis. Se a sua composição for alterada pode 

implicar alterações à prática de mergulho.  

Há necessidade de proteger os moinhos de Fão e Apúlia, o Facho da Bonança e a sua igreja, 

São Bartolomeu do Mar e as suas salinas. Os elementos geológicos também foram referidos 

como património. 

Um dos problemas já referidos por este grupo durante a criação do primeiro mapa foi a falta 

de areia. Os paredões e as estratégias de proteção de casas na linha de costa dificultam o 

acesso às ondas para a prática de surf. O grupo referiu que nas aulas de surf com crianças 

já se registaram acidentes devido ao acesso difícil.  

Foi mencionado um caso isolado de um proprietário de uma casa construída na linha de costa 

que colocou o Estado português em tribunal por sofrer danos relacionados com a erosão 

costeira. O proprietário ganhou a causa e, como tal, o Estado está agora obrigado a proteger 

a sua propriedade das intempéries.  

O assoreamento do rio Cávado foi uma das maiores ameaças discutidas, colocando desafios 

à navegação. 
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Figura 6. Identificação das ameaças e conflitos existentes no PN Litoral Norte, segundo o grupo de turismo e 

atividades náuticas. 

 

5.4.3. Conservação da natureza 

A primeira grande ameaça descrita foi a falta de informação quer ao nível do conhecimento 

biológico e ecológico, quer ao nível da intensidade das atividades humanas e da quantificação 

da pressão que elas exercem sobre o ecossistema (fig. 7).  

Em relação à pesca, toda a zona marinha foi descrita como ocupada intensivamente por artes 

de pesca legais. Contudo, as regras de colocação e remoção das artes não são respeitadas. 

A sobrepesca foi descrita como uma grande ameaça ao ecossistema marinho, tal como a 

pesca ilegal. Os Cavalos de Fão foi identificada como a zona que sofre maior impacto 

negativo decorrente da prática de apanha considerada excessiva.  
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Embora sazonal, a atividade turística que ocorre no sapal e o pisoteio das dunas foram 

consideradas ameaças importante. Da mesma forma, a poluição sonora que afugenta as aves 

e a presença de espécies invasoras são ameaças a ter em conta. 

A qualidade da água na época alta de turismo é difícil de garantir e isso foi considerado uma 

ameaça. A qualidade da água no estuário foi considerada má por alguns participantes. 

Contudo, segundo outros participantes do grupo, os dados oficiais não corroboram esta 

observação. No entanto todos concordaram que neste momento há uma série de descargas 

a montante do estuário que não deveriam ocorrer.  

 

Figura 7. Identificação das ameaças e conflitos existentes no PN Litoral Norte, segundo o grupo de conservação 
da biodiversidade. 
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5.4.4. Governança e planeamento 

O grupo utilizou o mesmo mapa do exercício anterior (fig. 8). A erosão costeira foi descrita 

como a maior ameaça, nomeadamente para o cordão dunar.  Contudo, foi referido que, por 

exemplo, a defesa costeira da zona de Ofir poderá constituir uma ameaça porque os 

enrocamentos não são estáveis e desintegram-se cíclica e parcialmente no mar, causando 

problemas na navegação e poluição marítima. 

Foi referido que os passadiços dão acesso e usufruto ao cordão dunar, mas que poderão 

constituir uma ameaça latente quando são cobertos pelas dunas. Nesta situação há a 

necessidade de desenterrá-los, o que implica danificar as dunas. Por outro lado, os 

passadiços podem não estar a ser colocados na zona ideal, mas na zona de preferência para 

a sua utilização, ou seja, numa zona que permita a observação do mar e do sistema dunar.  

 

Figura 8. Identificação das zonas mais importantes, e das ameaças e conflitos existentes no PN Litoral Norte, 
segundo o grupo de governança e planeamento. 
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Este grupo falou de uma questão relacionada com a desinfeção das praias com produtos que 

impedem a existência de pulgas do mar. Contudo, foi clarificado no segundo dia do workshop 

que esta situação só ocorre em duas praias onde é permitida a permanência de animais de 

estimação. Ainda sobre este tema, o grupo referiu que a maioria dos utilizadores balneares 

não toleram o sargaço ou as pulgas do mar nas praias, desconhecendo ou negligenciando o 

valor ecológicos destes elementos. 

Outra das ameaças referidas foi a falta de comunicação eficiente entre os utilizadores e os 

gestores do PN Litoral Norte. As regras não são compreendidas e respeitadas. Uma maior 

ênfase foi dada à comunicação com a comunidade piscatória: o formato atualmente utilizado 

não é eficaz e tem de ser repensado. Por outro lado, falou-se da ameaça da poluição marinha 

pelas artes de pesca abandonadas no mar e que se perdem.  

O grupo identificou também como ameaça a utilização balnear maciça que implica uma 

pressão elevada sobre as aves nidificantes, como por exemplo o borrelho-de-coleira-

interrompida, especialmente na zona entre Ofir e a restinga. Esta pressão inclui a utilização 

de máquinas para limpar e alisar o areal da praia ou realizar outro tipo de trabalhos. 

Sobre as atividades náuticas, o grupo referiu a ameaça relacionada com a construção de 

diversos tipos de infraestrutura muito próximas do local onde se praticam as atividades (ex. 

kitesurf) e que pode por em causa o estado de certos habitats e espécies. 

 

5.5. Serviços do ecossistema marinho: importância e tendências 

Nesta fase do workshop foi feita uma breve apresentação com o intuito de introduzir aos 

participantes o conceito de serviços do ecossistema (anexo, fig. 18). Este conceito foi descrito 

como representando os “benefícios da natureza” que contribuem direta ou indiretamente para 

o bem-estar humano. 

Foram escolhidos cinco serviços do ecossistema para serem mapeados na fase seguinte do 

workshop. Estes serviços foram selecionados por estarem entre os serviços do ecossistema 

mais importantes para os usuários do PN Litoral Norte. A seleção dos serviços foi feita com 

base no trabalho desenvolvido anteriormente no projeto de doutoramento do qual este 

workshop é parte integrante, e que incluiu entrevistas e grupos focais a usuários e gestores 

do PN Litoral Norte. 

Os cinco serviços de ecossistema selecionados para análise foram os seguintes: 

- presença de habitats e espécies; 

- controlo da erosão costeira; 

- oportunidades para a pesca profissional; 

- contributo para o património cultural e identidade local; 

- oportunidades para as atividades turísticas e lúdicas. 

As áreas do PN Litoral Norte com mais capacidade de fornecer os cinco serviços de 

ecossistema foram mapeadas pelos diferentes grupos. Foram também avaliadas as 

tendências (diminui, estável, aumentou) de cada um dos serviços de ecossistema nos últimos 
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10 anos. Por fim, os grupos avaliaram a contribuição de cada um dos serviços para o bem-

estar humano, identificando os principais beneficiários de cada serviço de ecossistema. 

 

5.5.1. Pesca profissional, Turismo e atividades náuticas 

5.5.1.1.  Mapeamento dos serviços do ecossistema 

Praticamente toda a pesca local é feita dentro da área do PN Litoral Norte. Como tal, toda a 

área marinha é importante para a pesca profissional (fig. 9). A pesca local é feita 

maioritariamente a cerca de duas milhas náuticas da costa. As redes (entre 20 a 30 redes 

com 45 m cada, por embarcação) e os covos são as principais artes de pesca usadas pela 

pesca local. Alguns pescadores são mais especializados no uso de redes e outros no uso de 

covos. Os peixes mais importantes são o robalo, dourada, carapau, faneca, rodovalho e raia. 

A pesca do polvo é também relevante, tendo sido identificada toda a costa do parque como 

importante para esta pescaria.  

No caso de as condições climatéricas não serem propícias para a pesca no mar, o que 

acontece principalmente nos meses de inverno, o estuário é a zona de pesca utilizada. A 

proibição da pesca do meixão voltou a ser considerada uma injustiça para o pescador 

profissional. As zonas de maior concentração de meixão foram identificadas no mapa, e a 

frase “são notas de 500 euros a subir o rio” foi novamente referida. 

No PN Litoral Norte, a zona mais importante para a apanha da perceba são os afloramentos 

rochosos nas zonas de recife, como por exemplo os Cavalos, Pena (em frente à Apúlia) e 

Santo André (já fora do PN Litoral Norte). 

A certa altura na conversa falou-se da pesca costeira de camarão e polvo, considerando-se 

que utiliza uma quantidade exagerada de artes de pesca que muitas vezes acaba no fundo 

do mar, contribuindo para a poluição marítima. 

O grupo identificou o cordão dunar e os afloramentos rochosos como elementos naturais que 

controlam a erosão costeira. Foi ainda discutido se as laminárias terão alguma função na 

dissipação da energia das ondas, mas não se atingiu um consenso. 

Em relação à presença de habitats e espécies, todo o litoral foi considerado importante. O 

grupo tentou mapear habitats específicos, nomeadamente de algas. Os estuários do rio 

Cávado e do rio Neiva, especificamente os seus sapais e caniçais, foram identificados como 

habitats importantes para as aves, anfíbios, répteis, mamíferos e peixes. Na parte terrestre o 

grupo identificou as zonas agrícolas e as áreas florestais de folhosas, resinosas, entre outras. 

O grupo discutiu a importância dos sargaceiros, moinhos de Apúlia, festividades de S. 

Bartolomeu do Mar, a comunidade piscatória de Apúlia, masseiras, e o contributo destes para 

o património cultural e identidade local. Colocou-se a questão de se as masseiras 

continuam a ser uma atividade agrícola ativa. Um dos participantes explicou que as estruturas 

das masseiras continuam a existir, embora de forma descaracterizada, devido à remoção dos 

taludes que as delimitam. Um dos motivos para a acentuada descaracterização das 

masseiras é a ausência de incentivos à sua manutenção, e uma nova pressão existente 

devido à presença de estufas. No entanto, na zona de Apúlia, continuam a existir duas 

masseiras com a estrutura original e ainda com vinha. Foi também dito que se pode 
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considerar que ainda vigora uma intensa utilização agrícola com base em masseiras, já que 

a estrutura rebaixada dos campos agrícolas, mesmo sem taludes, continua e existir. 

 

Figura 9. Identificação das principais zonas capazes de contribuir com serviços do ecossistema, segundo os 
grupos da pesca profissional e do turismo e atividades náuticas. 

A adubação já não é feita em exclusivo pelo uso de sargaço, porque considera-se que não 

existe quantidade suficiente para cobrir toda a área agrícola local nos dias de hoje, e por isso 

os agricultores recorrem a outros tipos de adubo. Neste contexto, foi referido que a adubação 

química, que substitui a utilização do sargaço, tem vindo a contaminar os lençóis freáticos 

que existem nas zonas agrícolas. 

Ainda sobre património cultural, este grupo referiu o Facho da Bonança, o Forte de S. João 

Batista, o centro histórico de Fão e o cemitério medieval, enquanto edificado importante. 

Falou-se também dos naufrágios existentes um pouco por toda a costa do parque, incluindo 

aviões da Segunda Guerra Mundial e embarcações árabes.  
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Foram ainda mapeadas diversas áreas onde existem oportunidades para as atividades 

turísticas e lúdicas. Como por exemplo as praias de Suave Mar e Ofir, para a prática de 

surf; o estuário do rio Cávado para a prática de kitesurf e windsurf; a observação de aves nos 

dois estuários do parque; o turismo balnear praticamente em todas as praias; o mergulho nos 

recifes rochosos dos Cavalos e da Pena. Neste âmbito, o grupo referiu a existência de roteiros 

e percursos pedestres marcados que permitem cobrir toda a zona do PN Litoral Norte, tal 

como a existência de ciclovias. 

O grau de certeza do mapeamento das áreas capazes de contribuir com serviços do 

ecossistema foi considerado alto.  

 

5.5.1.2.  Tendências dos serviços do ecossistema nos últimos 10 anos 

À exceção do património cultural e identidade local, este grupo avaliou a capacidade de o PN 

Litoral Norte disponibilizar, nos últimos dez anos, cada um dos serviços do ecossistema em 

análise (tabela 2). 

Tabela 1.  Tendência da capacidade da área do PN Litoral Norte contribuir com serviços do ecossistema nos 
últimos 10 anos, segundo as perceções dos grupos da pesca profissional, e do turismo e atividades náuticas. 

SERVIÇOS DO ECOSSISTEMA TENDÊNCIA OBSERVAÇÕES 

Habitats e espécies  Laminárias/sargaço diminuíram. 

Controlo da erosão costeira  Muito menos areia nas praias, grande erosão. 

Pesca profissional 
 Diminuiu a abundância de algumas espécies e 

aumentou a de outras. Volume de capturas manteve-se 
semelhante. 

Património cultural e identidade 

local 
Não avaliada - 

Atividades turísticas e náuticas 

 O turismo aumentou, existem agora 256 alojamentos 
locais registados. Aumentou o turismo da natureza e a 
oferta de atividades náuticas. O mergulho tem 
aumentado, mas a atividade não se desenvolveu muito, 
é ainda pouco significativa. Contudo, embora o número 
de mergulhadores possa não ser grande, a divulgação e 
promoção aumentaram. 

Tendência 
 

      aumentou 

      estável 

      diminuiu 

Grau de certeza 
 

      alto 

      médio 

      baixo 

 

5.5.1.3.  Contributo dos serviços do ecossistema para o bem-estar humano 

O grupo fez a sua avaliação do contributo de cada um dos serviços do ecossistema para o 

bem-estar humanos, identificando também os seus principais beneficiários (tabela 3). 

Tabela 2. Contributo (baixo, médio, alto) dos serviços do ecossistema do PN Litoral Norte para o bem-estar 

humano, segundo o grupo da pesca profissional, e do turismo e atividades náuticas.  

SERVIÇOS DO ECOSSISTEMA Baixo Médio Alto 

 

Principais beneficiários 

 

Habitats e espécies 
  

 
População local, atividades económicas 

(pescadores, atividades lúdicas, etc.) 
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Controlo da erosão costeira 
  

  População local 

Pesca profissional 
  

  
Pescadores, consumidores 

Património cultural e identidade 

local 

  
 População local, comércio, turistas 

Atividades turísticas e lúdicas 
  

 
Comércio, operadores turísticos, turistas e 

população local 

 

5.5.2. Conservação da natureza 

5.5.2.1. Mapeamento dos serviços do ecossistema 

Este grupo identificou toda a área do parque como importante pelas condições que oferece 

para habitats e espécies, com grau de certeza alto (fig. 10). 

Os afloramentos rochosos foram destacados pela sua função de proteção e controlo da 

erosão costeira, através da dissipação da energia das ondas e das marés. Os afloramentos 

rochosos foram considerados como um contínuo de proteção costeira ao longo de toda a 

zona costeira do parque. O grupo considerou alto o grau de certeza sobre o mapeamento 

das zonas relacionadas com a erosão costeira. Neste âmbito, falou-se não só da erosão 

costeira provocada pelo mar, mas também da erosão provocada pelo vento, efeito que é 

atenuado pela existência de vegetação dunar e de sapal. As florestas de kelp foram 

identificadas como estabilizadoras de sedimentos e como dissipadoras da energia das ondas 

e, como tal, com uma função importante para a proteção costeira. Neste caso o grau de 

certeza foi considerado alto. O mesmo grau de certeza foi atribuído à função dissipadora de 

energia do mar das praias de calhau rolado, embora sem função em relação à estabilização 

de sedimentos. Neste ponto o grupo não alcançou consenso quanto ao nível de importância 

deste habitat, comparativamente às dunas e sapal para a proteção costeira. Um dos 

elementos considerou que a importância das praias de calhau rolado é maior para a proteção 

costeira que o efeito das dunas e sapal. 

A pesca profissional existe em todo o PN Litoral Norte, incluindo o estuário do rio Cávado.  

Existem diversos pontos importantes que contribuem para o património cultural e 

identidade local como as festividades de S. Bartolomeu do Mar, os naufrágios, a 

comunidade piscatória da Apúlia e os sargaceiros (Apúlia). No caso dos sargaceiros referiu-

se a importância da atividade não só pela apanha em si, mas por todo o património inerente 

à prática da apanha do sargaço. A festa do pescador de Esposende e os moinhos da Apúlia 

foram considerados como muito importantes pela tradição que representam. Foi também 

referida a importância crescente do Caminho de Santiago que foi recuperado na zona de 

Esposende e que tem vindo a ser cada vez mais visitado por turistas. O grupo identificou 

também o Museu Marítimo de Esposende, o Museu Municipal de Esposende, e até o museu 

do sargaceiro que está ainda em fase de planeamento, como repositórios importantes de 

património cultural. 
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Figura 10. Identificação das principais zonas capazes de contribuir com serviços do ecossistema, segundo o grupo 
da conservação da natureza. 

O grupo identificou também as áreas que oferecem oportunidades para as atividades 

turísticas e lúdicas, como por exemplo as áreas de surf entre as praias de Suave Mar e 

Apúlia, e a área de kitesurf no estuário do rio Cávado. A pesca lúdica de cana ocorre 

principalmente na barra do Cávado, zona onde esta atividade é proibida. A pesca lúdica 

embarcada ocorre principalmente nas beiradas, já nos limites ocidentais do parque. O turismo 

balnear concentra-se sobretudo na área compreendida entre a praia de Suave Mar, a norte e 

a praia de Apúlia, a sul. O grupo referiu também a canoagem como atividade importante, 

sendo Esposende uma zona de treino para atletas portugueses conceituados. 

Em relação às à pesca profissional, património cultural e identidade local, e atividades 

turísticas e lúdicas, o grau de certeza do mapeamento foi também considerado alto.  

 

LEGENDA 

  

Serviços do ecossistema 

Habitat e espécies: cor 

verde 

Controlo da erosão 

costeira: cor roxa 

Pesca profissional: cor 

azul 

Património cultural e 

identidade local: cor rosa 

Atividades turísticas e 

lúdicas: cor amarela 

  

Tendência últ. 10 anos 

↑ aumentou 

↓ diminuiu 

= estável 

  

Grau de certeza 

+ alto 

+/- médio 

- baixo 



38 

 

5.5.2.2.  Tendências dos serviços do ecossistema nos últimos 10 anos 

Por falta de tempo e pela grande incerteza associada a esta avaliação, o grupo completou 

apenas em parte a tendência dos serviços do ecossistema nos últimos 10 anos (tabela 4). 

Tabela 4. Tendência da capacidade da área do PN Litoral Norte contribuir com serviços do ecossistema nos 

últimos 10 anos, segundo as perceções do grupo de conservação da biodiversidade. 

SERVIÇOS DO ECOSSISTEMA TENDÊNCIA OBSERVAÇÕES 

Habitats e espécies Não avaliada A tendência é desconhecida. 

Controlo da erosão costeira  Foram mencionados alguns grandes eventos de erosão 
das praias junto à foz do rio Neiva. 

Pesca profissional Não avaliada  - 

Património cultural e identidade 

local 
Não avaliada - 

Atividades turísticas e náuticas  O turismo e a prática de kitesurf tem vindo a aumentar. 

Tendência 
 

      aumentou 

      estável 

      diminuiu 

Grau de certeza 
 

      alto 

      médio 

      baixo 

 

6.5.2.3.  Contributo dos serviços do ecossistema para o bem-estar humano 

A tabela sobre o contributo dos serviços do ecossistema para a qualidade de vida e bem-

estar humano foi descrita de forma global e não aplicada ao contexto do PN Litoral Norte 

(tabela 5). 

Tabela 5. Contributo (baixo, médio, alto) dos serviços do ecossistema do PN Litoral Norte para o bem-estar 

humano, segundo o grupo da conservação da biodiversidade. 

SERVIÇOS DO ECOSSISTEMA Baixo Médio Alto 

 

Principais beneficiários 

 

Habitats e espécies 
  

 
População em geral 

Controlo da erosão costeira 
 

   Populações costeiras 

Pesca profissional 
 

  
 

Indústria da pesca, pescadores, restauração, 

consumidores de peixe, indústria alimentar 

Património cultural e identidade 

local 

 
  População costeira, turismo costeiro 

Atividades turísticas e lúdicas  
 

 Turismo marítimo e indústrias associadas 

 

5.5.3. Governança e planeamento 

5.5.3.1. Mapeamento dos serviços do ecossistema 

O grupo centrou-se nos habitats com elevado valor ecológico e nos habitats que, embora 

com elevado grau de degradação, são importantes e cujo valor aumentaria se recuperados 

(fig. 11). Sobre o grau de certeza do mapeamento feito, foi na parte marinha onde existiram 

mais dúvidas. 
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Figura 11. Identificação das principais zonas capazes de contribuir com serviços do ecossistema, segundo o grupo 
de governança e planeamento. 

A proteção costeira foi identificada a vários níveis. No mar, os afloramentos rochosos 

funcionam como elementos naturais de quebra-mar que dissipam alguma energia das ondas. 

As praias de calhau rolado apresentam a mesma função, já na zona intertidal, seguindo-se 

depois a proteção costeira conferida pelo cordão dunar.  

O grupo destacou três zonas principais onde ocorre a pesca profissional: zona ao largo da 

embocadura do rio Cávado, zona dos Cavalos de Fão e Apúlia. 

Sobre o património cultural e identidade local o grupo identificou os moinhos da Apúlia, as 

masseiras, a comunidade piscatória da Apúlia (incluindo as suas habitações), as festividades 

de S. Bartolomeu do Mar, as construções típicas da zona das Pedrinhas, e a lenda dos 

Cavalos de Fão. O grupo identificou também salinas remontam a época pós-romana. Foi 

referido que as masseiras têm perdido a sua estrutura original, devido à descaracterização 
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dos taludes que é feita tanto para aumentar a área agrícola dos terrenos, como para a venda 

de areia. Os taludes das masseiras têm vindo a ser transformados em muros. No entanto, a 

atividade sargaceira continua ativa. 

As atividades turísticas e lúdicas foram descritas em três zonas: Apúlia, Ofir e São 

Bartolomeu do Mar. A zona do estuário do rio Cávado foi destacada para as atividades 

náuticas, entre elas a pesca lúdica, observação de aves, canoagem e kitesurf. Estas zonas 

apresentam muita pressão urbana, mas parecem não existir conflitos relevantes entre 

atividades. 

 

5.5.3.2. Tendências dos serviços do ecossistema nos últimos 10 anos 

Há zonas do PN Litoral Norte com necessidade de restauro e elevado potencial para melhorar 

(tabela 6). O sapal da margem esquerda do rio Cávado melhorou a sua condição ecológica 

por ter sido uma área onde se diminuiu a pressão humana através, por exemplo, do 

impedimento da navegação de barcos a motor. O grau de certeza sobre esta afirmação é 

alto. 

A zona da restinga, foi considerada em declínio e elevado estado de degradação, com grau 

de certeza alto. A reposição de areia nessa zona é apenas feita por intervenção humana, é 

uma zona de perda natural de areia.  

A zona estuarina do rio Cávado foi considerada de elevado valor ecológico. O estuário está 

sujeito a uma elevada pressão humana e a tendência é de degradação em algumas zonas, 

especialmente na zona da restinga, com grau de certeza elevado. Nas zonas onde tem 

existido controlo de espécies invasoras o estado ecológico tem melhorado. O potencial 

ecológico do estuário, incluindo o sapal, é elevado, mas o grupo considerou que devia estar 

em muito melhor estado. A coluna de água do estuário continua estável. Há zonas privadas 

onde o ICNF não consegue intervir e por isso existem limitações à atuação da entidade. 

Os afloramentos rochosos nas zonas da Apúlia, Pedrinhas e Ofir foram os habitats 

destacados pelo grupo na zona marinha. A importância dos afloramentos rochosos é 

inquestionável. Contudo, não se sabe qual o seu estado atual, nunca existiu monitorização. 

Possivelmente está estável. Esta conclusão foi alcançada com base no conhecimento atual, 

considerado baixo, mas que dentro de dois anos será maior com os resultados do projeto 

OMARE.   

Em relação aos recursos marinhos não se sabe a sua tendência, mas considera-se que o 

volume de capturas se mantém estável, embora o grau de certeza seja baixo por falta de 

dados fiáveis e muita venda direta sem ida à lota. O número de pescadores e o tipo de artes 

não mudaram. Contudo, o número de artes por pescador tem aumentado. 

A mata de folhosas, embora restrita a uma área limitada, foi considerada importante pela sua 

função ecológica. Na Apúlia foi ainda referida uma zona húmida que embora residual possui 

valor ecológico. Nesta zona foi criado um espelho de água e a condição ecológica melhorou, 

com elevado grau de certeza.  
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Tabela 6. Tendência da capacidade da área do PN Litoral Norte contribuir com serviços do ecossistema nos 
últimos 10 anos, segundo as perceções do grupo de governança e planeamento. 

SERVIÇOS DO ECOSSISTEMA TENDÊNCIA OBSERVAÇÕES 

Habitats e 

espécies 

Zona marinha  
Desconhece-se o estado da zona 
marinha, mas as capturas da pesca são 
aparentemente estáveis. 

Recifes rochosos  Possivelmente estáveis, mas nunca 
houve monitorização para o confirmar. 

Restinga do rio Cávado 
 Perda acentuada de areia, apenas 

reposta com intervenção humana. 

Estuário rio Cávado 
 Sujeito a uma elevada pressão 

humana, com tendência de degradação 
em algumas zonas, mas estável. 

Sapal da margem esquerda do 

estuário do rio Cávado 

 Diminuiu a pressão humana e, por isso, 
o estado ecológico tem vindo a 
melhorar. 

Sapal da margem direita do 

estuário do rio Cávado 

 Zona algo artificializada, assoreada e 
em estado de degradação. 

Depressões intradunares, norte 
 Foram removidas espécies invasoras, 

melhorando o estado ecológico. 

Depressões intradunares, sul 
 Foram também removidas espécies 

invasoras, mas os resultados foram 
infrutíferos. As invasoras reapareceram. 

Mata de folhosas 
 Houve arranque de algumas espécies 

de folhosas, mas a área está estável. 

Caniçal, zona húmida 
 Foi criado um espelho de água e a 

condição ecológica melhorou. 

Controlo 

erosão 

costeira 

Cordão dunar 
 Habitats dinâmicos, mas 

ecologicamente estáveis devido à 
contenção da pressão humana. 

Praias de calhau rolado 
 Habitats muito dinâmicos, sem muita 

pressão humana. 

Pesca 

profissional 
Zonas norte, centro, sul 

 O volume de capturas é aparentemente 
estável, mas a incerteza é muito alta. 

Património 

cultural e 

identidade 

local 

Festividades S. Bartolomeu do 

Mar 
 

Depois da intervenção urbanística feita 
na praia, melhoraram as condições 
para o desenrolar da festividade. 

Edifícios “barco” de Pedrinhas  Mantêm ainda algumas características 
originais. 

Masseiras  
Têm vindo a ser descaracterizadas 
através da perda dos seus taludes. 

Moinhos de Apúlia  Mantêm a sua aparência (externa) 
original.  

Comunidade Piscatória de 

Apúlia 
 A identidade da comunidade, dividida 

em dois núcleos, mantem-se forte. 

Traje dos Sargaceiros  Os ranchos usam os trajes atualmente, 
mantendo viva a tradição sargaceira. 

Lenda Cavalos de Fão  A lenda continua a estar viva entre os 
residentes locais. 

Salinas pós-romanas  Pouco conhecidas do público. Mantêm 
o seu valor arqueológico. 

Atividade sargaceira  
Mantem-se estável, mas não existe 
sargaço suficiente para adubar todos os 
terrenos agrícolas da zona. 

Atividades 

turísticas e 

náuticas 

Mergulho  

A área do PN Litoral Norte mantem a 
sua capacidade de acolher uma grande 
diversidade de atividades turísticas e 
náuticas. 

Surf  

Kitesurf  

Windsuf  

Paddle surf  

Pesca lúdica  

Canoagem  
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Observação de aves  

Pedestrianismo  

Turismo balnear 
 Algumas praias têm vindo a perder 

areal, diminuindo a sua capacidade de 
albergar turistas balneares. 

Tendência 
 

      aumentou 

      estável 

      diminuiu 

Grau de certeza 
 

      alto 

      médio 

      baixo 

 

5.5.3.3. Contributo dos serviços do ecossistema para o bem-estar humano 

No caso da pesca profissional, este grupo considerou que os benefícios são 

fundamentalmente para os pescadores e lota, porque a comunidade é muito fechada e vende 

localmente (tabela 7). A venda é feita em casa do pescador e as pessoas conhecem-se todas. 

Contudo, os compradores, se não comprarem à pesca local, vão comprar noutro local. 

Embora seja sempre da zona, se não há Esposende vai buscar nos arredores. Esta descrição 

não foi aceite pelos restantes grupos.  

Em relação a atividade balnear o impacto positivo na economia local tem diminuído com o 

aumento dos acessos. Há quantidade crescente de pessoas que vêm só para a praia e 

consomem pouco. Antigamente as pessoas ficavam mais.  

Sobre as tendências nos últimos 10 anos, identificaram uma melhoria no controlo de espécies 

invasoras pelo aumento de atividade dirigidas. As zonas estuarinas e dunares foram 

consideradas estáveis. Melhorou-se também na lagoa da Apúlia, com a aquisição de terrenos 

circundantes. 

Tabela 7. Contributo (baixo, médio, alto) dos serviços do ecossistema do PN Litoral Norte para o bem-estar 
humano, segundo o grupo de governança e planeamento.  

SERVIÇOS DO ECOSSISTEMA Baixo Médio Alto 

 

Principais beneficiários 

 

Habitats e espécies 
  

 Residentes, visitantes, comunidades 

piscatórias, comércio, serviços, atividades 

lúdicas Controlo da erosão costeira 
 

 
 

 

Pesca profissional 
 

  
 Pescadores, lota 

Património cultural e identidade 

local 

 
 

 
Residentes, visitantes, comércio, serviços, 

comunidade piscatória, atividades lúdicas, 

património Atividades turísticas e lúdicas    

 

5.6. Visões para o futuro do PN Litoral Norte 

As visões foram criadas em dois grupos de trabalho onde se tentou conjugar experiências e 

diferentes tipos de conhecimento. 
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5.6.1. “Sonhar em grande” (visão 1) 

5.6.1.1. Discussão de grupo 

Um dos desejos expressos foi o de recuperar habitats e melhorar a proteção da área marinha 

(fig. 12). O grupo não considerou os habitats marinhos do parque de diferente importância 

dos que existem fora do parque. Considerou, sim, que os habitats de dentro e fora do parque 

constituem um sistema contínuo, todo ele importante.  

Outro desejo foi o de aumentar os valores naturais a preservar no parque. Nas situações 

onde a compatibilização entre atividades humanas e a preservação dos valores naturais não 

é possível, a preservação dos valores naturais deve prevalecer. Neste contexto o grupo 

discutiu a possibilidade da existência de zonas de proteção total que nunca foram definidas, 

mas que chegaram a estar previstas em fases de planeamento anteriores. Para tal é 

necessário ter um conhecimento científico muito mais aprofundado da área marinha do 

parque que sirva de suporte às decisões sobre as potenciais zonas de proteção total. Em 

todo o caso, será essencial comunicar de forma abrangente e eficaz a razão da criação de 

tais áreas. Um argumento importante poderá ser o possível aumento da diversidade e 

abundância de espécies com valor comercial em zonas adjacentes às zonas de proteção total 

(efeito spillover). Este fenómeno poderá aumentar a aceitação por parte de pescadores 

profissionais e lúdicos que ficariam excluídas de usar as zonas de proteção total, mas que 

ganhariam mais oportunidades de pesca nas zonas adjacentes.  

Alguns membros deste grupo consideraram que as áreas protegidas devem ter objetivos 

diferentes dos de outras áreas onde a prioridade não é a proteção dos valores naturais. Este 

ponto não foi consensual porque, para alguns participantes, a proteção dos valores naturais 

não pode estar dissociada do contexto social, cultural e económico onde estes valores 

existem e onde têm importância. No final o grupo concordou que a conciliação de diferentes 

valores (ecológicos, sociais, culturais, económicos) é importante, e que é necessário 

encontrar estratégias que permitam proteger todos esses valores, promovendo uma gestão 

sustentável dos recursos naturais. 

Falou-se também da necessidade de haver mais investigação científica para se conhecer 

melhor a área do parque e para haver decisões mais bem fundamentadas. A gestão deve ser 

mais participativa e adaptativa. E para isso terá de incluir vários tipos de conhecimento (e.g., 

conhecimento científico e conhecimento tradicional local), e incluir os usuários do parque 

(pescadores profissionais, pescadores lúdicos, apanhadores, operadores marítimo-turísticos, 

etc.) na tomada de decisão 

Outro desejo do grupo é aumentar a visibilidade do parque ao público, melhorar a divulgação 

da área protegida e dos valores ecológicos, geológicos e culturais que preserva. Não há, por 

exemplo, um centro de interpretação que possa dar a conhecer ao público os valores únicos 

do PN Litoral Norte. Um centro de interpretação seria um investimento certeiro para visibilizar 

a importância desta área protegida. 

Sobre as alterações climáticas o grupo discutiu a importância de reconhecer que existirão 

mudanças no futuro difíceis de prever. Contudo considerou-se essencial aplicar planeamento 

e gestão adaptativa que esteja preparada para as mudanças que irão ocorrer (subida do nível 

médio do mar, aumenta da intensidade de tempestades, migração de espécies, etc.). Os 

decisores devem promover medidas fundamentadas e legitimadas através do conhecimento 

científico e do conhecimento tradicional local, que protejam as funções ecológicas e os 
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serviços do ecossistema que tornam esta área protegida mais resiliente aos efeitos negativos 

das alterações climáticas. 

Alguns participantes propuseram o aumento da área marinha, e também o aumento da área 

terrestre que deveria incluir áreas urbanizadas e com baixo valor ecológico que servissem de 

“tampão” às áreas de maior valor do parque. Para além disso falou-se sobre o facto de o 

aumento da área protegida trazer também mais desafios que neste momento não podem ser 

resolvidos. 

O aumento da sensibilização e da educação ambiental dos visitantes do parque, 

nomeadamente dos turistas, foi considerado muito importante pelo grupo. Os participantes 

reconheceram que esta é uma ação que já esta a ser implementada, mas que deve ser 

ampliada e melhorada nos próximos anos. 

O grupo referiu também a importância da geomorfologia e do potencial para a observação de 

cetáceos que existe no PN Litoral Norte.  

 

5.6.1.2. Descrição da visão em plenário 

«A visão intitula-se “Sonhar em grande” por ser bastante ambiciosa. A conservação da 

natureza tem de ser melhorada e para isso é necessária uma gestão integrada e baseada em 

todo o tipo de conhecimento (científico e tradicional local). Para isso é necessário encontrar 

mecanismos que permitam integrar todos os tipos de conhecimento.  

É importante existir uma rede nacional e europeia de áreas marinhas protegidas, porque as 

espécies movem-se e por isso tem de haver conectividade entre as áreas marinhas 

protegidas.  

Tem também de existir uma rede de pessoas e entidades que permita a partilha de 

informação para que os dados sejam geridos de uma forma mais eficaz e eficiente.  

LEGENDA 

Melhor conservação 

Agricultura biológica/sustentável 

Exemplo divulgação 

Não poluição 

Património cultural + valorizado 

Rede de áreas marinhas  

Mais e melhor sensibilização 

Mais e melhor conhecimento 

Melhorar/valorizar atividades 
económicas locais  

Mais e melhor participação 

Potenciar o turismo da 
natureza/sustentabilidade 

Dinâmica adaptativa/integrada 

Gestão baseada em 
conhecimento (todo) 

 
Figura 12. Tópicos temáticos da visão “Sonhar em grande” para o PN Litoral Norte. 
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O património cultural deve ser mais valorizado, tal como as atividades locais e tradicionais 

(pesca local, agricultura). Há recursos naturais com potencial económico como a salicórnia e 

as algas, desde que a exploração seja feita de forma responsável e sustentável.  

Há necessidade de comunicar mais e melhor com os utilizadores do PN Litoral Norte sobre 

as características do parque, as razões que justificam a sua existência, e também explicar a 

razão das delimitações e restrições existentes no parque. Desta forma a legitimidade da 

existência PN Litoral Norte para a população local pode sair reforçada.  

Para além do turismo balnear já existente, seria positivo para os valores naturais do parque, 

promover um turismo mais ligado ao usufruto da natureza, ao longo de todo o ano.  

É necessário aumentar o conhecimento e dar continuidade ao esforço que o projeto OMARE 

está a fazer. E usar este conhecimento como base de uma gestão integrada e adaptativa, 

nomeadamente no que concerne às alterações climáticas e outras mudanças que estão e 

vão ocorrer. A proteção da qualidade dos lençóis freáticos e a diminuição dos níveis e fontes 

de poluição deve ser também uma prioridade.» 

 

5.6.1.3. Comentários recebidos sobre a visão 

No final da descrição da visão, um dos participantes referiu a necessidade de refletir sobre a 

mobilidade futura dentro do PN Litoral Norte, porque diz existirem problemas de trânsito e 

falta de estacionamento durante a época alta de turismo. Contudo, alguns participantes 

contrapuseram este argumento, dizendo que a criação de infraestruturas de estacionamento 

não resolve a situação e agudiza a pressão urbana que existe sobre os valores naturais a 

preservar no PN Litoral Norte. 

 

5.6.2. “Partilhar: conhecer, observar, divulgar, proteger” (visão 2) 

5.6.2.1. Discussão de grupo 

Um dos desejos identificados foi o alargamento do Sítio de Importância Comunitária (SIC) 

para a área marinha e para toda a área terrestre do PN Litoral Norte (fig. 13). Neste momento 

a área do parque não está abrangida na sua totalidade pela Rede Natura 2000. Ao nível 

europeu esta lacuna tem muito impacto pois o nível de proteção em forma de parque, usado 

ao nível nacional, não é reconhecido ao nível europeu. Esta limitação só pode ser colmatada 

com a inclusão total da área do PN Litoral Norte, incluindo as suas espécies e habitats na 

Rede Natura 2000. Neste âmbito discutiu-se a possibilidade de aumentar a área do PN Litoral 

Norte. 

Um dos desejos expressos foi a melhoria dos acessos à praia na zona norte das torres de 

Ofir, área importante para a prática de surf. 

Representantes da comunidade piscatória não estiveram presentes no segundo dia do 

workshop. Contudo outros participantes expressaram os seus desejos. Nomeadamente a 

possibilidade de legalizar a pesca do meixão dentro do parque através de licenças em número 

controlado e uma boa gestão do recurso com base no conhecimento científico. As opiniões 

em relação a este assunto não são consensuais. O grau de ameaça de extinção é alto, não 

se conhecendo em detalhe o estado da população que ocorre no rio Cávado. 
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Figura 13. Tópicos temáticos da visão “Partilhar: conhecer, observar, divulgar, proteger” para o PN Litoral Norte. 

Relacionado com o assunto supracitado foi referido o desejo de melhorar a conectividade 

entre o rio e a costa, de maneira a melhorar as condições ecológicas e biológicas e assim 

facilitar o ciclo de vida da enguia europeia. Um dos grandes problemas identificados pelo 

grupo sobre o rio Cávado foi a quantidade de água doce e sedimentos que fica retida ao longo 

do seu curso, o que significa que a quantidade de água doce e sedimentos que chega ao mar 

é muito diminuta. O desejo de melhorar a qualidade ambiental do caudal do rio Cávado 

pareceu ser consensual entre o grupo. 

Ainda sobre a pesca profissional o grupo concordou que dentro da área do parque só 

deveriam estar autorizados a pescar pescadores das comunidades piscatórias locais, i.e., de 

Esposende e de Apúlia. Todas as embarcações de pesca a operar na área do parque 

deveriam ter identificadas as comunidades piscatórias das quais fazem parte. As 

embarcações de outras comunidades piscatórias não estariam autorizadas a pescar na área 

do parque. O grupo considerou que a pesca local, devido aos meses de inverno nos quais é 

obrigada a parar (principalmente em Esposende devido à condição da barra do Cávado), e 

também devido ao número reduzido de licenças existentes, tem um impacto reduzido no 

LEGENDA 

Centro de investigação e 
interpretação marinha/forte S. 
João Batista: aquário público 

Gestão integrada, baseada no 
conhecimento, e adaptativa 
(dinâmica) com objetivos de 
conservação dos ecossistemas 

Fiscalização no PN Litoral Norte 
mais eficaz 

Gestão integrada e adaptativa de 
todas as atividades humanas 
existentes (pesca, turismo) e 
futuras (aquacultura, energias 
renováveis, exploração de 
minérios, investigação) 

Maior comunicação entre quem 
gere e quem usa 

Queremos praias com pulgas do 
mar e sargaço 

Maior informação sobre os limites 
do parque  

Acabar com a poluição (aquática 
e lixo) 

Alargamento do SIC Litoral Norte, 
coincidente com a área do PNLN 

Melhores acessos para o surf 
(Praia de Ofir) 

Licenças para poder pescar 
meixão (elemento da visão que 
pretendeu representar possíveis 
interesses do sector da pesca que 
não esteve presente. Contudo, 
esta ação não foi aceite de forma 
consensual porque a enguia 
europeia é uma espécie 
ameaçada de extinção. Os 
interesses locais devem ser 
equilibrados com os interesses 
globais) 

Aumentar a visitação 
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sistema. Por isso e pelo seu valor social, económico e cultural, a pesca local deve ser 

valorizada e protegida. 

Outro desejo consensual é a necessidade de aumentar a fiscalização e controlo de atividades 

ilegais dentro do parque.  

Também reuniu consenso o desejo de diminuir a poluição existente, através do aumento do 

número de caixotes do lixo e do aumento da frequência de recolha de resíduos. 

O grupo avançou na discussão sobre o tema da comunicação. Foi consensual que o diálogo 

entre o ICNF e os utilizadores do PN Litoral Norte, nomeadamente a comunidade piscatória 

local, tem de ser melhorada, e continuada ao longo do tempo. Uma das sugestões feitas foi 

utilizar os investigadores científicos como moderadores do diálogo entre autoridades e 

usuários. 

 

5.6.2.2. Descrição da visão em plenário 

A visão foi criada por elementos relacionado com a conservação da natureza, pesca, surf, 

autoridades locais. A visão foi intitulada “Partilhar conhecimento: conhecer, observar, 

divulgar e proteger”.  

«É preciso partilhar informação, conhecimento, responsabilidades e gestão. Neste âmbito a 

visão incluiu a criação de um centro de investigação no forte de São João Batista.  

Esta visão promove também a gestão integrada, dinâmica e participativa, baseada no 

conhecimento sobre os bens e serviços dos ecossistemas. Este plano de gestão tem de 

integrar todas as atividades humanas que existem agora no parque, tal como as que poderão 

existir no futuro.  

A visão implica um plano de fiscalização mais eficaz, uma maior comunicação entre quem 

gere e quem usa. Nesta visão, as praias do PN Litoral Norte têm pulgas do mar e sargaço 

pela função ecológica que representam [este assunto foi clarificado no final do workshop, 

sendo que apena uma praia no concelho de Esposende é ocasionalmente higienizada por ter 

acesso permitido a animais domésticos]. 

Mais informação sobre os limites do parque, nomeadamente na zona marinha, considerada 

mal sinalizada. Acabar com a poluição aquática e terrestres. O alargamento do SIC Litoral 

Norte para ser coincidente com a área do parque. Melhores acessos para o surf na praia de 

Ofir. Licenças para conseguir pescar meixão. Aumentar a visibilidade e visitação do PN Litoral 

Norte.»  

 

5.6.2.3. Comentários recebidos sobre a visão 

Sobre a possibilidade de legaliza a pesca de meixão, foi referida a necessidade de averiguar 

cuidadosamente a existência de condições para tal permissão. A maioria dos participantes 

não concorda com esta medida pelo facto de a espécie estar ameaçada de extinção. 
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5.7. Ações propostas para alcançar as visões futuras 

Depois de idealizarem as visões futuras para o PN Litoral Norte, os grupos propuseram as 

seguintes ações para atingir as visões idealizadas. Algumas ações foram agrupadas numa 

só por terem a mesma finalidade. 

Seguiu-se depois a votação de cada ação pelos participantes. Foram concedidos quatro votos 

a cada participante. 

Centro de Investigação 

Quem: Academia/Administração local/ICNF 

Como: Fundos comunitários, programas  

Onde: Forte de S. João 

Quando: imediatamente  

Obs.: Esta ação foi agrupada com a seguinte por representar o mesmo objetivo. Sobre o 
financiamento proposto na ação relacionada, segundo alguns dos participantes, o programa “Ciência 
Viva” já foi contactado e, neste momento, não existe forma de abrir um centro através deste 
programa. 

 

Centro de investigação/interpretação/divulgação (ação relacionada) 

Quem: Município de Esposende 

Como: Através do programa “Ciência Viva” 

Quando: 2019 
 

13 votos 

 

 

Melhor comunicação: envolvimento dos stakeholders na tomada de decisão (Plano 

de Gestão SIC Litoral Norte) 

Quem: ICNF 

Como: Convocar os stakeholders através dos vários meios disponíveis, incluindo, redes sociais, 

jornal local, página web do Município de Esposende. Divulgar as ações de envolvimento pela 

comunidade (não apenas os representantes). Identificar e divulgar quais os representantes das 

atividades/usos/interessantes convocados para as reuniões. 

Quando: Durante a elaboração do plano de gestão 

Obs.: Esta ação foi agrupada com a seguinte por representar o mesmo objetivo 

 

Licença Social (ação relacionada) 

Quem: Município de Esposende, ICNF, Conselho Estratégico do PN Litoral Norte  

Como: Processos participativos, convidar os atores principais  

Quando: 2019 
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Obs.: O PN Litoral Norte implica a regulamentação de atividades humanas. Assim, a Licença 

Social é um processo em que as entidades gestores do parque justificam e negoceiam as suas 

decisões com a população, obtendo delas o aval e o compromisso para atuar. 

 

9 votos 

 

 

Programa de Monitorização 

Quem: ICNF 

Como: Financiado pelo Ministério do Ambiente 

Quando: 2019 

 

8 votos 

 

 

Melhorar a informação e a comunicação com o público 

Quem: ICNF (elaboração de conteúdos), Município de Esposende (disseminação), Operadores 

turísticos (disseminação) 

Como: Sinalização nas praias e ao longo da área do parque. Maior disseminação e publicitação 

em geral: website, panfletos, programas de escola, universidades. 

Quando: 2019 

Obs.: Esta ação foi agrupada com a seguinte por representar o mesmo objetivo. 

 

Divulgação e promoção do parque através do Caminho de Santiago (ação 

relacionada) 

Quem: Município de Esposende 

Como: Colocação de painéis e folhetos (em hotéis, albergues, etc.) ao longo do Caminho de 
Santiago. Redes sociais. Criar um hashtag. 

Quando: 2019 

 

5 votos 

 

Rede/Centro de informação entre as várias Áreas Marinhas Protegidas portuguesas 

Quem: ICNF, Ministério do Mar 

Como: Criação de base de dados comum 

Quando: 2019 

 

3 votos 
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Acabar com a poluição da água 

Quem: Município de Esposende, Agência Portuguesa do Ambiente, Administração da Região 

Hidrográfica do Norte. 

Como: Fiscalizar as descargas industriais e pecuárias. Controlar a utilização de fertilizantes. 

Quando: 2019 

Obs.: Esta ação foi agrupada com a seguinte por representar o mesmo objetivo. 

 

Aumentar os pontos de recolha de lixo no parque e a frequência de recolha (ação 

relacionada) 

Quem: Juntas de Freguesia 

Como: Levantamento de necessidades, aquisição, instalação e circuito de recolha mais eficaz. 

Quando: 2019 

Obs.: Sobre esta ação existiu uma opinião contrária baseada no argumento que uma pessoa que 
visita o PN Litoral Norte tem de saber que vai para uma zona natural e deve ser responsável pelo 
seu próprio lixo. A maioria dos participantes não concordou com esta posição. 

3 votos 

 

Programa Ciência Cidadã para o parque 

Quem: Cidadãos, usuários, visitantes do parque, pescadores, agricultores, ONGs, universidades 

Como: sem informação 

Quando: 2019 

 

Obs.: Foi sugerido agrupar esta ação ao centro de investigação, mas após alguma discussão 

optou-se por mantê-la independente, já que o conceito de ciência cidadã não implica a validação 

por uma instituição oficial de investigação e não está dependente de uma estrutura física. Aliás a 

origem do conceito é oposta a esta demarcação. O próprio sistema de ciência cidadã tem 

mecanismos de validação e partilha de informação.  

 

3 votos 

 

Melhorar o acesso à praia de Ofir para a prática de surf 

Quem: Município de Esposende  

Como: Restauro e qualificação de antigas e novas estruturas 

Quando: urgente, nas próximas semanas 

 

2 votos 

 

Redefinir/Aumentar os limites do parque (melhor conservação) 
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Quem: ICNF  

Como: Identificar zonas prioritárias a incluir. Restruturar tipologias de proteção. 

Quando: A partir de 2021 

 

2 votos 

 

Gestão integrada (plano de gestão) 

Quem: Comissão Diretiva do PN Litoral Norte 

Como: Integrar num único documento as contribuições das diversas entidades com papel na 

gestão do parque. 

Quando: 2019 

 

2 votos 

 

Controlar espécies invasoras vegetais terrestres  

Quem: ICNF, particulares  

Como: Corte ou arranque. Plano manutenção a vários anos. Reposição espécies autóctones. 

Quando: Para ontem. 

 

1 voto 

 

5.7.1. Discussão final 

Após a votação decorreu a discussão em plenário dos resultados. 

Sobre a criação de uma marca ou certificação para os produtos provenientes da área do PN 

Litoral Norte, um dos participantes alertou para as dificuldades inerentes à sua 

implementação e o facto desta ideia já ter sido muito discutida, mas nunca implementada.  

Os representantes do ICNF presentes solicitaram o envio das ações propostas para que 

possa ser considerada a sua integração no novo Plano de Execução do PN Litoral Norte (e-

mail: pnln@icnf.pt). 

Foram também discutidos os desafios inerentes à gestão participada e integrada de uma área 

protegida, nomeadamente a consideração de interessentes coletivos, em detrimento de 

interesses individuais. Foi também frisado por alguns participantes o facto de as áreas 

protegidas terem como objetivo fundamental a conservação dos valores naturais. Neste 

contexto, a gestão participada foi considerada apenas uma forma de operacionalizar esse 

desígnio e não de o diminuir. 

 

  



52 

 

6. Conclusões 

Os participantes do workshop “Parque Natural do Litoral Norte: Que futuros?” atingiram, com 

sucesso, os objetivos que lhes foram propostos. Foram idealizadas diferentes visões para o 

ano de 2030 do PN Litoral Norte, e propostas ações concretas para atingir as visões criadas. 

Para tal alguns dos participantes fizeram uso do seu conhecimento científico, outros do seu 

conhecimento tradicional local, e outros ainda de ambos os tipos de conhecimento. Com a 

finalidade de preparar a idealização das visões e a proposta de ações, foram identificadas as 

zonas mais importantes do parque, assinaladas e discutidas ameaças e conflitos, e 

mapeadas os principais serviços do ecossistema disponibilizados na área do parque. Acima 

de tudo foi possível compreender e debater perspetivas diversas sobre a gestão do PN Litoral 

Norte. 

 

6.1. Visões futuras 

As duas visões futuras para o PN Litoral Norte idealizadas pelos participantes são distintas, 

mas complementares. Nas duas visões, os participantes idealizaram mais e melhor 

conservação da biodiversidade e dos serviços do ecossistema através da gestão integrada 

e adaptativa do parque.  

A gestão integrada do PN Litoral Norte pressupõe colaboração a longo-prazo entre as 

entidades gestoras, nomeadamente o ICNF e o Município de Esposende, e todos os grupos 

sociais que dependem direta ou indiretamente da área protegida para o seu modo de vida, 

saúde e bem-estar. Para tal, são necessários processos inclusivos de participação, partilha 

de conhecimento e de gestão de conflito que possam dar voz aos grupos sociais que estão 

habitualmente arredados da tomada de decisão. Processos deste tipo implicam a 

consideração e o apreço de diferentes tipos de conhecimento (científico, tradicional local, 

etc.). Assim torna-se possível encontrar soluções complementares para problemas comuns, 

de modo a implementar ações que promovam os objetivos partilhados pela conservação da 

biodiversidade, pesca, atividades turísticas e lúdicas, entre outras. Num sistema socio-

ecológico complexo como é o do PN Litoral Norte, a gestão terá de estar naturalmente 

adaptada às características dinâmicas e incertas do sistema. 

Para responder à complexidade do PN Litoral Norte é necessária uma gestão adaptativa. 

Esta implica a definição de objetivos concretos e a criação de estratégias alternativas para 

atingir os objetivos definidos. Pressupõe também a implementação de, pelo menos, duas 

estratégias de gestão alternativas que possam ser comparadas empiricamente, de forma 

tanto a minimizar o risco das falhas da gestão, como a entender as respostas do sistema às 

medidas aplicadas. Terá de ser feita também a monitorização das diferentes estratégias de 

gestão, para que seja possível avaliar as vantagens e as vulnerabilidades de cada estratégia. 

O ciclo completa-se com a afinação das estratégias de gestão, à medida que se vai adquirindo 

conhecimento, de maneira a melhorar os resultados das medidas aplicadas. A gestão 

adaptativa é fundamental para responder eficazmente tanto à complexidade do sistema 

socio-ecológico do PN Litoral Norte, como à incerteza associada às consequências das 

alterações climáticas e da perda generalizada de biodiversidade. 

As duas visões enfatizaram, no fundo, a premência de conciliar a conservação da 

biodiversidade com as principais atividades humanas existentes no parque, nomeadamente 
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a pesca profissional e lúdica, o turismo balnear e o da natureza, entre outras. Para tal é 

necessário não só caracterizar e inventariar a biodiversidade existente, mas também 

conhecer a capacidade de carga dos ecossistemas, avaliar stocks pesqueiros e entender 

as interações entre a atividade humana e os processos e funções ecológicas. Neste 

contexto, a avaliação científica detalhada dos principais serviços do ecossistema 

disponibilizados pela área do parque seria uma estratégia capaz de gerar informação 

essencial para a gestão integrada e adaptativa do PN Litoral Norte. 

 

6.2. Ações propostas 

Para atingir as visões idealizadas foram propostas ações concretas, posteriormente 

submetidas à votação dos participantes. A proposta mais votada foi a criação de um Centro 

de Investigação, Interpretação e Divulgação dos valores naturais, sociais, culturais e 

económicos do PN Litoral Norte. Outra das ações mais votadas foi o envolvimento na 

tomada de decisão das partes interessadas na área do parque, de maneira a aumentar a 

legitimidade e partilhar a responsabilidade das decisões tomadas. Popular foi igualmente a 

proposta de criação de uma Licença Social, na qual as entidades gestoras do PN Litoral 

Norte justificam e negoceiam as suas decisões com a comunidade local, obtendo delas um 

aval para agir. A certificação de produtos sustentáveis provenientes do PN Litoral Norte 

foi também umas das ações mais votadas. Esta certificação poderia incluir tanto produtos já 

existentes da pesca local e da agricultura biológica, como novos produtos, como por exemplo 

algas ou salicórnia. A necessidade de um programa alargado de monitorização da área do 

PN Litoral Norte foi também uma das ações consideradas mais relevantes para o parque, de 

modo a avaliar a eficácia das medidas de gestão implementadas. Nestas e noutras ações 

propostas foram identificadas as entidades que devem promovê-las e executá-las. Foi 

também proposto como e quando se poderiam concretizar tais ações.  

 

6.3. Serviços do ecossistema 

Os participantes mapearam, avaliaram a tendência dos últimos 10 anos, e discutiram o 

contributo para o bem-estar humano de cinco serviços do ecossistema. Os serviços do 

ecossistema avaliados incluíram a “presença de habitats e espécies”, o “controlo da erosão 

costeira”, as “oportunidades para a pesca profissional”, o “contributo do parque para o 

património cultural e identidade local”, e as “oportunidades para as atividades turísticas e 

lúdicas”. 

Os três grupos – conservação da biodiversidade, pesca profissional + atividades turísticas e 

lúdicas, e governança e planeamento – obtiveram resultados semelhantes sobre a 

importância de habitats e espécies no PN Litoral Norte. Toda a área do parque foi 

considerada importante, especialmente as áreas de recifes e laminárias na zona marinha, os 

sapais e caniçais na zona estuarina, e as florestas de folhosas na zona terrestre. O grupo de 

governança e planeamento assinalou o declínio ecológico que se tem vindo a verificar nas 

zonas de sapal da margem esquerda do estuário do Cávado e da sua restinga. O grupo de 

da pesca profissional + turismo e atividades náuticas mencionou a possibilidade de a 

extensão das florestas de laminárias poder estar a diminuir. Os habitats e espécies do parque 

foram considerados pelos três grupos essenciais para o bem-estar da população local pois 
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contribuem direta ou indiretamente para as atividades sociais, culturais e económicas de toda 

a região.  

Sobre a pesca profissional, todos os grupos salientaram a importância da área do parque 

para as comunidades piscatórias (Esposende e Apúlia), cultura, identidade e consumidores 

locais. Nenhum grupo destacou, no entanto, uma zona particularmente importante para a 

pesca. Toda a zona marinha do parque foi considerada relevante para a pesca local. Contudo, 

o grupo da pesca profissional + atividades turísticas e lúdicas destacou as espécies mais 

importantes para a pesca local, nomeando o robalo, dourada, carapau, faneca, rodovalho, 

raia, polvo e a perceba. Foi ainda referido pelos grupos que os volumes de capturas da pesca 

local têm estado aparentemente estáveis nos últimos anos, registando-se a diminuição da 

abundância de algumas espécies e o aumento de outras. Porém, dada a ausência de dados 

e informação fiável a este respeito, a incerteza associada a esta avaliação é muito alta. 

Os três grupos consideraram o controlo da erosão costeira um serviço do ecossistema 

muito importante para a população local, visitantes do parque e para a atividade económica 

da região. Foi salientado por todos os grupos o papel dos afloramentos rochosos, cordão 

dunar e praias de calhau rolado na zona costeira. Além disso, o grupo da conservação da 

biodiversidade salientou outras zonas. Este grupo destacou o papel do contínuo submerso 

de substrato rochoso ao longo da área marinha do parque na dissipação da energia das 

ondas e marés, e também a relevância dos recifes e das florestas de laminárias para o mesmo 

efeito. As zonas de sapal nos estuários do rio Neiva e rio Cávado, assim como as florestas 

de folhosas, mistas e de resinosas em terra, foram consideradas barreiras naturais aos 

corredores eólicos, protegendo assim a franja costeira do efeito de erosão provocado pelo 

vento. Tanto o grupo da conservação da biodiversidade como o da pesca profissional + 

turismo e atividades náuticas consideraram que a capacidade de o ecossistema do parque 

controlar naturalmente a erosão costeira tem vindo a diminuir nos últimos anos. Esta 

observação foi justificada com a perda significativa de areal em várias praias do parque. Já o 

grupo de governança e planeamento considerou que dois dos principais elementos naturais 

que contribuem para o controlo da erosão costeira da região – o cordão dunar e as praias de 

calhau rolado – têm estado estáveis nos últimos anos. Curiosamente, as praias de calhau 

rolado (praias que perderam o seu areal) são vistas tanto como a consequência da ação da 

erosão costeira, como são agora consideradas um sistema capaz de proteger a costa dessa 

mesma erosão. 

Todos os grupos identificaram inúmeros elementos do património cultural e identidade 

local que existem por influência do mar e da costa do PN Litoral Norte, e que são muito 

importantes para os residentes e visitantes do parque. A zona da Apúlia destacou-se como 

aquela com o maior número de elementos identificados por todos os grupos, incluindo a 

atividade e trajes sargaceiros, a comunidade piscatória local, os moinhos e as masseiras. A 

romaria de S. Bartolomeu do Mar foi uma festividade marítima igualmente destacada por 

todos os grupos. Os museus de Esposende, a festa do pescado, o Forte de S. João Batista 

e a lenda dos Cavalos de Fão foram igualmente identificados. Os naufrágios existentes ao 

longo de toda a costa do parque foram apontados como património cultural que importa 

conhecer e preservar. À exceção das masseiras, praticamente todos os elementos 

patrimoniais e identitários identificados não sofreram alterações significativas nos últimos 10 

anos. As masseiras têm vindo a ser descaracterizadas pela remoção dos taludes para 

aumentar a área agrícola e extrair areia para venda. 
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O turismo e as atividades náuticas proporcionadas por praticamente todas as zonas do PN 

Litoral Norte foram também amplamente destacadas pelos três grupos, assim como a sua 

importância para a economia local. Na zona costeira foi destacado o turismo balnear, o surf, 

o pedestrianismo e BTT. Na zona estuarina os grupos deram relevo ao kitesurf, canoagem, 

observação de aves e pesca lúdica apeada (apesar de muitas vezes em zonas proibidas). Na 

zona marinha foi destacada a pesca lúdica embarcada e alguma atividade de mergulho. A 

capacidade de a área do PN Litoral Norte oferecer condições para as atividades turísticas e 

lúdicas foi considerada estável nos últimos anos, à exceção do turismo balnear. O grupo de 

governança e planeamento identificou os processos de acelerada erosão costeira que 

algumas praias do parque têm sofrido nos últimos anos, como um fator a ter em conta na 

capacidade de o parque poder continuar a acolher um elevado número de turistas balneares 

no futuro. 

 

6.4. Limitações 

Numa situação ideal o workshop teria tido uma diversidade maior de participantes de modo a 

ouvirmos e debatermos opiniões e perceções mais variadas. Gostaríamos de ter contado com 

mais representantes da pesca profissional, da apanha, das atividades marítimo-turísticas, e 

das organizações não-governamentais. Tal não foi possível por indisponibilidade dos 

convidados. 

O facto de muita da informação gerada neste workshop ser baseada em perceções pode ser 

também considerado uma limitação. O estudo de perceções é por vezes desacreditado pelos 

defensores da conservação da biodiversidade baseada apenas no conhecimento científico. 

Não duvidamos do papel fundamental que o conhecimento científico tem de ter na tomada 

de decisão no âmbito da conservação da biodiversidade. Mas também não duvidamos que 

os estudos de perceções transmitem informação valiosa sobre as interpretações que as 

pessoas fazem sobre os impactos sociais e ecológicos da conservação. No final, a 

legitimidade das medidas de conservação propostas ou implementadas, e a aceitação social 

dessas medidas, estará sempre dependente das perceções das pessoas sobre a realidade 

que as rodeia. Assim, investigar e compreender perceções será sempre relevante para 

informar as possibilidades de ação eficazes que permitem beneficiar tanto a biodiversidade 

como o bem-estar humano que dela depende. 

  



56 

 

7. Avaliação do workshop 

No final de cada dia foram recolhidos 21 questionários sobre a avaliação do workshop pelos 

participantes. 

 

Comentários sobre a estrutura do workshop 

- “Mais tempo para colocar os resultados dos diferentes grupos em comum.” 

- “Podem fazer um sistema rotativo dos grupos.” 

- “Sim. Discutir temas no parque.” 

- “As palestras para perceber o tema que ia ser abordado durante o dia foram muito 

adequadas. Algumas das dinâmicas (tabela dos serviços do ecossistema) não foi bem 

percebida pelo grupo da conservação.” 

- “Garantir que as instituições permanecem no local ou façam-se substituir.” 

 

Nada satisfeito, 0
(0%)

Pouco satisfeito: 1
(5%)

Relativamente 
satisfeito: 2 (9%)

Satisfeito: 4 (19%)
Muito satisfeito: 

14 (67%)

Grau de satisfação com a estrutura do workshop

Nada inovador: 0
(0%)

Pouco inovador: 2
(10%)

Relativamente 
inovador: 3

(14%)

Inovador: 9
(43%)

Muito Inovador: 7
(33%)

Grau de inovação da abordagem
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Comentários sobre a inovação da abordagem 

- “Gostei da ideia de colocar a informação no mapa.” 

- “Seguiu o modelo típico dos workshops participativos que conheço e acho muito bom.” 

- “Utilização de mapas é precisa e ótima para este tipo de processos. Se só os mapas 

pudessem ser digitais…” 

- “O uso dos mapas para o desenvolvimento do trabalho.” 

- “Pela interdisciplinaridade das pessoas envolvidas enriquece e promove o 

conhecimento amplo do assunto e das abordagens.” 

- Formato do workshop como forma de comunicação entre os diversos agentes 

interessados 

De 21 respostas, 18 participantes afirmaram que este é um bom formato de comunicação 

entre os diversos agentes interessados. Uma resposta foi negativa, uma resposta intermédia 

e um participante não respondeu.  

 

Sugestões de outras formas de comunicação 

- “As mesas por temas apesar de serem boa ideia não permite toca de ideias entre os 

diferentes stakeholders.” 

- “A comunicação complementar remota e a informação recolhida por inquérito, mas, 

em adição à reunião e para permitir envolver mais pessoas e opiniões.” 

- “Acho ótimo – muitas vezes são a única oportunidade de diálogo entre diferentes 

stakeholders.” 

- “Acho ótimo ter um representante por grupo. Acho que não há maneira melhor.” 

- “Seria desejável tentar incluir mais atores do parque.” 

 

Outros comentários 

- “Gostaria de acrescentar mais um comentário sobre a dinâmica. No primeiro dia havia 

quatro mesas: biólogos, gestão, pesca, turismo. Os especialistas de cada área 

estavam numa mesa juntos. Acho que isso facilita a discussão porque as pessoas de 

uma mesma área falam “a mesma linguagem”. Mesmo na mesa dos biólogos havia 

discordâncias e mal-entendidos. Acho que discutir é sempre complexo. Mas para 

enriquecer o processo de valorização da área e de conhecer os problemas para trazer 

sonhos e ações concretas ao dia a seguir, poderia ter sido interessante misturar as 

pessoas com especialidades diferentes numa mesma mesa e não separar a 

discussão só por áreas. E, além disso, ter uma pessoa a fornecer informação real 

sobre a área (por exemplo, para não ficar a discutir sobre as pulgas e perder tempo 

com isso…).” 

- “Excelente oportunidade, livre de troca de ideias, sugestões e opiniões sobre um 

interesse comum, com a valência de haver diversos agentes envolvidos. A forma 

dinâmica, assertiva e simpática da orientação tornou o meio de trabalho um excelente 

e agradável momento.” 

- “Fico contente com a estrutura e convite do workshop. Acho que foi muito bom, 

aprendi muito e vou fazer a minha particular divulgação a minha instituição deste 

parque. Obrigada João!” 
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9. Anexo 

Apresentação sobre os objetivos e resultados esperados do workshop (fig. 14) 

 

Figure 14. Diapositivos da apresentação sobre os objetivos e resultados esperados do workshop. 

 

Apresentação sobre o enquadramento legal do PN Litoral Norte (fig. 15) 
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Figure 15. Diapositivos da apresentação sobre o enquadramento legal do PN Litoral Norte. 
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Apresentação sobre o projeto OMARE (fig. 16) 
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Figure 16. Diapositivos da apresentação sobre o projeto OMARE. 

 

Apresentação sobre a situação atual do PN Litoral Norte (fig. 17) 
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Figure 17. Diapositivos da apresentação sobre a situação atual do PN Litoral Norte. 
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Apresentação sobre o exercício de avaliação dos serviços do ecossistema do PN 

Litoral Norte (fig. 18). 

 

Figura 18. Diapositivos da apresentação sobre o exercício de avaliação dos “benefícios da natureza” (serviços do 
ecossistema) considerados entre os mais importantes para os usuários do PN Litoral Norte. 
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