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Paisagem Protegida da Arriba FÃ³ssil da Costa de Caparica

A Paisagem Protegida da Arriba FÃ³ssil da Costa da Caparica (PPAFCC) situa-se na penÃ-nsula de SetÃºbal, numa
regiÃ£o limitada a Norte pelo estuÃ¡rio do Tejo e a Sul pelo estuÃ¡rio do Sado. Desenvolve-se, mais exactamente, na
regiÃ£o entre a Costa de Caparica e a Lagoa de Albufeira, ocupando uma Ã¡rea de 1570 ha ao longo da costa atlÃ¢ntica,
que abarca os Concelhos de Almada e Sesimbra.

A Paisagem Protegida da Arriba FÃ³ssil da Costa de CaparicaA paisagem da Ã¡rea protegida Ã© constituÃ-da por uma
planÃ-cie costeira, que Ã© acompanhada a oeste, em toda a sua extensÃ£o, por uma arriba fÃ³ssil. Sobre esta arriba,
desenvolve-se uma plataforma de toporelativamente plana, que atinge pouco mais de uma centena de metros de
altitude na zona dos Capuchos, tornando-se mais baixa para Sul. O ponto mais elevado situa-se no Cabo da Malha (114
m), o qual se localiza a Norte da Lagoa de Albufeira. Grande parte da plataforma de topo da arriba Ã© ocupado pelos
medos, designaÃ§Ã£o atribuÃ-da ao conjunto de dunas fixas que se desenvolve sobre as arribas.

A Arriba FÃ³ssil da Costa de Caparica foi constituÃ-da paisagem protegida em 1984, pelo Decreto-Lei 168/84 de 22 Maio.
Resultou de uma proposta da CÃ¢mara Municipal de Almada ao Governo da RepÃºblica de entÃ£o, com a finalidade de
preservar as caracterÃ-sticas geomorfolÃ³gicas e geolÃ³gicas, bem como as comunidades naturais aqui existentes. Esta
decisÃ£o municipal, e a subsequente publicaÃ§Ã£o deste diploma, surgiu da necessidade de salvaguardar localmente
este patrimÃ³nio geolÃ³gico e geomorfolÃ³gico de caracterÃ-sticas Ãºnicas em Portugal, bem como a beleza paisagÃ-stica
que caracteriza a arriba fÃ³ssil e as "Terras da Costa" que lhe sÃ£o adjacentes.

A PPAFCC foi tambÃ©m incluÃ-da no inventÃ¡rio de sÃ-tios de especial interesse para a conservaÃ§Ã£o da Natureza
(Programa Corine â€“ Projecto BiÃ³topos), nÃ£o sÃ³ pela sua importÃ¢ncia geolÃ³gica e geomorfolÃ³gica, mas tambÃ©m pela
vegetaÃ§Ã£o presente e pela existÃªncia de espÃ©cies raras. A PPAFCC estÃ¡ ainda incluÃ-da no SÃ-tio de Interesse
ComunitÃ¡rio â€“ â€œArriba e Medos de Albufeiraâ€• da Rede Natura 2000, cujo nÃºcleo se situa jÃ¡ no Concelho de Sesimbra
cuja Ã¡rea existem 15 habitats listados como tendo interesse de conservaÃ§Ã£o ao nÃ-vel do territÃ³rio europeu pela
Directiva Habitats nÂº 92/43/CEE.
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