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INAUGURAÇÃO DA OBRA DE REFORÇO DO CORDÃO DUNAR 

ENTRE A COSTA NOVA E MIRA 

 

Realiza-se, no próximo dia 16 de abril de 2016, a cerimónia de inauguração da obra “Re-
forço do Cordão Dunar entre a Costa Nova e Mira”, desenvolvida pela Polis Litoral Ria de 
Aveiro em conjunto com os municípios territorialmente abrangidos. 

A cerimónia, no concelho de Vagos, está marcada para as 18h00, na Praia do Labrego e 
contará com a presença do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, do Con-
selho de Administração da Polis Litoral - Ria de Aveiro S.A. , da Secretária de Estado do 
Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, do Secretário de 
Estado das Pescas, José Apolinário  e do Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Sil-
vério Regalado. 
 
Esta obra insere-se no Programa Polis Litoral Ria de Aveiro – Operação de Requalificação 
e Valorização da Ria de Aveiro, mais especificamente no eixo 1 – proteção e defesa da 
zona costeira e lagunar visando a prevenção de riscos, com o projeto R.A.1.1 - Proteção e 
recuperação do sistema dunar e lagunar. 

A intervenção destinou-se ao reforço do cordão dunar recorrendo à transposição de sedi-
mentos e à recuperação e renaturalização do sistema dunar, com recurso a instalação de 
regeneradores dunares, eliminação de espécies exóticas invasoras e replantação com 
vegetação autóctone. 

A obra foi realizada em duas fases, sendo que na 1.ª fase o investimento total foi de 
2.948.757,61€ para uma extensão de intervenção de 11.117 metros e na 2.ª fase o valor 
do investimento foi de 915.366,96€ para uma extensão de intervenção de 1.800 metros. 

A Polis Litoral Ria de Aveiro abrange os territórios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, 
Estarreja, Espinho, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Va-
gos e tem uma área de intervenção de 37 000 hectares, com 60 km de frente costeira, 140 
km de frente lagunar e 24 km de frente Ribeirinha do Vouga. 

A Polis Litoral Ria de Aveiro está integrada no “Programa Polis Litoral – Operações de Re-
qualificação e Valorização da Orla Costeira” que consiste num conjunto de operações de 
requalificação e valorização de zonas de risco e de áreas naturais degradadas situadas no 
litoral, em espaços de intervenção prioritários e foi criado com base na Resolução de Con-
selho de Ministros n.º 90/2008, de 3 de junho. A execução deste programa “Polis Litoral” 
foi assegurada por empresas públicas constituídas sob a forma de sociedade comercial de 
capitais exclusivamente públicos, com a participação maioritária do Estado e minoritária 
dos municípios territorialmente abrangidos.  
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A Polis Litoral Ria de Aveiro é uma dessas operações, tendo sido constituída pelo Decreto-
Lei n.º 11/2009, de 12 de janeiro. 


