
 

PROJECTO COASTWATCH
 
O Coastwatch é um projecto de âmbito europeu, e 
consiste num levantamento da situação ambiental, 
da faixa costeira.

 

 

Surgiu na Irlanda, (onde se encontra a coordenação internacional), em 1988, e tem-se desenvolvido 
actualmente em vários países da Europa. A monitorização da Campanha decorre entre 16 de Novembro e 21 
de Março.

O Projecto Coastwatch Europe, tem como principais objectivos melhorar o conhecimento da situação 
ambiental do litoral português e, sobretudo, sensibilizar as escolas, outras instituições e população em geral, 
para os problemas resultantes dos impactos da actividade humana na faixa litoral. Dentro deste quadro, 
a sensibilização dos mais jovens, bem como de toda a comunidade, relativamente a esta problemática é 
fundamental, sendo este facto o objectivo primordial do projecto.

A metodologia do projecto é simples. O levantamento da informação obtém-se a partir do preenchimento 
de um questionário in loco, por todo o litoral. Como base de trabalho é utilizado um mapa à escala 1/25.000, 
correspondente a um bloco de 5km; este é dividido em 10 unidades de 500m. A área total para análise está 
delimitada no mapa

- Mapa de campo 

A divisão dos blocos está organizada segundo as NUT III (Nomenclatura de Unidades Territorial para fins 
estatísticos), estipuladas pelo INE, sendo que esta segmentação em blocos foi definida, primeiramente de 
Este para Oeste, na costa meridional e de Sul para Norte, na costa ocidental.

- Coordenação Regional CMA (NUT/Bloco) 

172/23 Lagoa de Albufeira – Praia do Penedo
172/24 Praia do Penedo – Terras do Areieiro
172/25 Praia dos Lagosteiros – Praia da Tranca
172/26 Casal da Serra – Cova da Mijona
172/27 Picoto/Sesimbra/Falésia
172/28 Meia Velha – Praia dos  Penedos
172/29 Praia dos Penedos – Ponta dos Lagosteiros
172/30 Praia de Alpertuche – Praia da Figueirinha
172/31 Praia da Figueirinha – Forte de Albarquel (Outão)
172/32 Parque de Campismo (Outão) – Cachofarra (Setúbal)
172/33 Cachofarra/ Cais da Socel – Bairro da SAPEC

Nota de Apresentação


