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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A praia de Porto Novo situada numa baía natural do litoral do concelho de Torres Vedras onde

desagua o rio Alcabrichel pode sofrer alterações profundas devido aos efeitos erosivos do mar

que ameaçam a estabilidade da arriba que delimita a praia, a sul. Nos últimos anos, o desgaste

provocado por ondas e marés tem-se tornado cada vez mais notório, fragilizando a arriba que

protege a praia do avanço do mar.

A situação piorou quando se desmoronou parte de uma escada construída sobre a arriba e ficou

destruída a passagem para a praia contígua. A destruição motivou a interdição do local pelas

autoridades, naquela que foi a única intervenção que ali ocorreu nos últimos anos.

Tanto a população local, como associações ambientalistas, têm alertado para a inexistência de

respostas das entidades competentes para a preservação da integridade da arriba e,

consequentemente, para a proteção da praia e da sua baía. Questionada por órgãos de

comunicação social, a Câmara Municipal de Torres Vedras afirmou não estar prevista qualquer

intervenção, mas garantiu que a situação está a ser monitorizada.

A manutenção da configuração da praia e da sua baía é de grande importância para a região. O

porto de pesca que ali existe sustenta diariamente a atividade de pescadores profissionais e,

ocasionalmente, a de pescadores desportivos, podendo também abrigar embarcações em

perigo. Além disso, a praia encerra valores paisagísticos únicos que atraem milhares de

veraneantes durante a época balnear, dinamizando a economia local e contribuindo para a

criação de postos de trabalho em cafés, restaurantes, unidades residenciais e hoteleiras.

O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda entende que as entidades competentes devem

avaliar, com urgência, a integridade da arriba e a proteção da praia de modo a encontrar as

medidas adequadas para mitigar os efeitos erosivos provocados pelo mar. A crise climática e a

consequente subida do nível médio do mar constituem uma preocupação acrescida devido ao

previsível aumento da intensidade dos efeitos erosivos provocados pelas marés vivas. Sem

avaliação e intervenção atempadas, as consequências no curto prazo podem tornar-se



irreversíveis.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministro do Ambiente e da Ação Climática, as seguintes perguntas:

1. Tem o Governo procedido à monitorização da integridade da arriba que delimita, a sul, a praia

de Porto Novo?

1.1 Se sim, como avalia o Governo a integridade estrutural da arriba?

2. Está prevista alguma intervenção no curto prazo?

2.1 Se sim, que tipo de intervenção e quando?

3. Existe algum estudo, parecer técnico ou intervenção anterior no local?

3.1 Se sim, pode o Governo remeter a este grupo parlamentar toda a informação relevante?

4. Existem projeções dasubida do nível médio do mar para aquela zona do litoral?

5. Considera o Governo que a praia e o porto de pesca podem sofrer alterações irreversíveis

caso a arriba seja erodida pelo mar?

Palácio de São Bento, 2 de dezembro de 2021
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