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Grupo Parlamentar

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1507/XIV/3ª

PELA PROTEÇÃO AMBIENTAL E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NA 

FAIXA COSTEIRA ENTRE TRÓIA E SINES

O troço da orla costeira entre Tróia e Sines é umas das raras zonas litorais do país e da 

Europa com baixa densidade construtiva e elevado valor natural. Devido à sua 

importância ecológica, uma extensão significativa desta frente oceânica e zonas 

adjacentes integram a Reserva Ecológica Nacional (REN), a Rede Natura 2000 através da 

Zona Especial de Conservação Comporta-Galé, a sul, e a Rede Nacional de Áreas 

Protegidas através da Reserva Natural do Estuário do Sado, a norte. Apesar de esta faixa 

costeira ser uma área sensível, tem aumentado a pressão urbanística exercida por 

operações de loteamento e construção de hotéis e aldeamentos turísticos, incluindo 

empreendimentos megalómanos turístico-residenciais de luxo, que põem em risco a 

sustentabilidade dos recursos hídricos e a proteção dos sistemas dunares e das espécies 

protegidas, agravando os efeitos cada vez mais percetíveis da crise climática e ecológica. 

Além disso, a pressão turística na região tem sido um fator promotor de emprego 

precário e de rendas de habitação cada vez mais elevadas para as comunidades locais.

O número de estâncias turísticas construídas ou projetadas para aquela zona da costa 

tem aumentado. A pressão urbanística começou a avançar em força em 1997 com a 

construção do Troia Resort, do grupo Sonae, na península de Tróia, que inclui hotéis, 

marina, centro de conferências, campo de golfe, casino e aldeamentos turísticos. 

Também nos anos 90, foram ali erigidos conjuntos de condomínios e moradias de 

veraneio, muito próximas do mar. Após um pequeno interregno construtivo fruto dos 

efeitos da crise financeira de 2007/2008, a pressão urbanística voltou em força com o 

Pestana Tróia Eco-Resort, em 2012, e com múltiplos projetos megalómanos recentes 

como o Club Med, o conjunto turístico “Na Praia”, Comporta Links, Comporta Dunes, 

Muda Reserve, Herdade do Pinheirinho e Costa Terra. Alguns destes projetos preveem a 
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construção de mini-cidades com dimensões superiores às localidades da Comporta, 

Carvalhal e Melides, incluindo dezenas de hotéis e aldeamentos turísticos, centenas de 

apartamentos e vários campos de golfe. Tudo numa estreita faixa costeira com pouco 

mais de 60 quilómetros de extensão.

Recentemente, o governo prolongou a aplicação de medidas preventivas em áreas de 

cordões dunares frontais a abranger pelo Programa da Orla Costeira (POC) Espichel-

Odeceixe, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 136-A/2021, de 4 de 

outubro. A proposta de POC encontrava-se, até ao passado dia 2 de novembro, em 

discussão pública, pelo que o governo entendeu, e bem, prolongar a proibição e 

limitação de operações de loteamento, obras de urbanização e outras ações “que 

prejudiquem a prevenção do risco e a salvaguarda de valores naturais subjacentes à 

elaboração do programa e de evitar alterações das circunstâncias e das condições 

existentes, de forma a não coartar a liberdade das opções de planeamento nem 

comprometer a execução do programa ou torná-la mais onerosa para o erário público.” No 

entanto, ao invés de abrangerem todo o troço da orla costeira entre Tróia e Sines onde 

as operações urbanísticas em curso podem produzir impactes negativos significativos, 

as medidas preventivas circunscrevem-se apenas a um pequeno troço de cerca de 1,5 

quilómetros de extensão junto à urbanização Soltróia. 

Quando questionado por deputadas e deputados do grupo parlamentar do Bloco de 

Esquerda sobre os impactes negativos dos empreendimentos turísticos construídos ou 

projetados para o troço da orla costeira entre Tróia e Sines e zonas adjacentes, o 

governo ou não respondeu (pergunta 2246/XIV/2), ou limitou-se a elencar 

procedimentos administrativos e regimes jurídicos a que estão sujeitos os 

empreendimentos turísticos (pergunta 4337/XIV/1), sem nunca mostrar abertura para 

restringir definitivamente a pressão urbanística que se agrava naquela região. O Bloco 

de Esquerda entende que o troço da orla costeira entre Tróia e Sines e zonas adjacentes 

devem ser abrangidas por medidas preventivas até à entrada em vigor do novo POC 

Espichel-Odeceixe, sob pena de se agravarem riscos e se concretizarem impactes 

negativos sobre os recursos e valores naturais que este instrumento de ordenamento do 

território pretende evitar. Além disso, o Bloco de Esquerda defende que o novo POC 

deve assegurar a efetiva proteção da natureza e dos recursos naturais, garantindo, para 

isso, a criação e expansão de zonas especiais de proteção que impeçam a proliferação de 
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operações urbanísticas naquele troço. Importa também proceder à recuperação 

ambiental e à renaturalização das áreas degradadas pelas operações urbanísticas.

Terreno situado no cordão dunar entre as praias da Comporta e do Pego

Os terrenos situados na faica costeira entre Tróia e Sines são dos mais apetecidos para o 

setor do imobiliário de luxo, existindo situações de litígio para determinar direitos de 

propriedade. É o caso de um terreno de 440 hectares, situado no cordão dunar da 

freguesia da Comporta, no concelho de Alcácer do Sal, cuja propriedade é reclamada pela 

Santa Mónica – Empreendimentos e Turismo SA, (empresa detida pela Herdade da 

Comporta SA), com base numa escritura celebrada em 1963 no Banco Espírito Santo e 

Comercial de Lisboa. 

A reivindicação da propriedade do terreno por parte da sociedade anónima Santa 

Mónica contrasta com uma sentença de 2018 do Tribunal Judicial da comarca de Setúbal, 

que conclui que a sociedade anónima “não fez prova documental” da propriedade do 

terreno. A empresa terá registado o terreno indevidamente. Esta informação foi 

confirmada pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática em resposta à pergunta 

2247/XIV/2 do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. O Ministério informou ainda 

que a autora da ação judicial, a Santa Mónica, recorreu da sentença, tendo o Acórdão do 

Tribunal da Relação de Évora confirmado a sentença recorrida.

Num episódio lamentável, em setembro de 2017, a empresa Herdade da Comporta, 

detentora da sociedade anónima Santa Mónica, colocou marcos de delimitação de 

propriedade no areal entre as praias da Comporta e do Pego, tentado demarcar 

coercivamente a área em domínio público marítimo que entende ser da sua propriedade. 

A colocação de marcos nas praias foi feita sem qualquer aviso prévio e antes de ser 

conhecida a decisão do tribunal de Setúbal sobre a ação que a empresa intentou contra o 

Estado. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) teve conhecimento da colocação dos 

marcos nas praias da Comporta e do Pego em outubro de 2017 e, à data, aproveitou para 

lembrar que existe um auto de delimitação do domínio público marítimo para aquela 

zona. Parte dos marcos terão sido, entretanto, retirados.
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Importa referir que apesar de o tribunal de Setúbal ter concluído em 2018 que a 

empresa Santa Mónica não provou ser proprietária da faixa do cordão dunar entre as 

praias do Pego e da Comporta – terreno de 440 hectares –, a decisão do tribunal recaiu 

apenas sobre a faixa do domínio público marítimo de 53,96 hectares. O Bloco de 

Esquerda entende que cabe agora ao governo reivindicar a propriedade do terreno de 

440 hectares, de modo a assegurar o usufruto público daquela área, garantindo a 

conservação dos valores paisagísticos e ambientais do cordão dunar, bem como a 

minimização dos efeitos cada vez mais visíveis da erosão costeira decorrentes da atual 

crise climática e ecológica.

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo que:

1. Suspenda todas as operações de loteamento e obras de urbanização, de construção, 

de ampliação, de alteração e de reconstrução, bem como todos os trabalhos de 

remodelação de terrenos, derrube de árvores em maciço ou a destruição do solo 

vivo e do coberto vegetal, na orla costeira entre Tróia e Sines e zonas adjacentes, até 

à entrada em vigor do Programa da Orla Costeira Espichel-Odeceixe;

2. Assegure, no Programa da Orla Costeira Espichel-Odeceixe, a efetiva proteção dos 

recursos e valores naturais da orla costeira entre Tróia e Sines e zonas adjacentes, 

garantindo a criação e expansão de zonas especiais de proteção que impeçam a 

proliferação das operações urbanísticas e ações identificadas no número anterior;

3. Desenvolva as diligências necessárias para anular registos indevidos do direito de 

propriedade de prédios (terrenos) situados na orla costeira entre Tróia e Sines, e 

que pertencem comprovadamente ao Estado;

4. Garanta o acesso a todas as praias situadas na orla costeira entre Tróia e Sines, 

impedindo que os proprietários dos terrenos situados nas zonas adjacentes 

impeçam, direta ou indiretamente, o acesso público a essas praias;

5. Proceda à recuperação ambiental e à renaturalização das áreas degradadas da orla 

costeira entre Tróia e Sines e zonas adjacentes.
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Assembleia da República, 12 de novembro de 2021.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,

Maria Manuel Rola; Joana Mortágua; Diana Santos; Pedro Filipe Soares; Jorge Costa;

Mariana Mortágua; Alexandra Vieira; Beatriz Dias; Fabíola Cardoso; Isabel Pires;

João Vasconcelos; José Manuel Pureza; José Maria Cardoso; José Soeiro;

Luís Monteiro; Moisés Ferreira; Nelson Peralta; Ricardo Vicente; Catarina Martins


