
LAGOA PEQUENA 
 
Código: PT040  
Lisboa: Sesimbra (Setúbal)  
Coordenadas geográficas: 38°31'20.05"N 9° 8'34.61"W 
Área: 68 ha  
Altitudes: 0-5 m 
  
Critérios  
C6 (Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Egretta garzetta, Porphyrio porphyrio, Sterna sandvicensis)  
 
Descrição do sítio  
A Lagoa Pequena é uma parte de uma lagoa costeira importante na costa da Península de Setúbal -
a Lagoa de Albufeira. Inclui a lagoa mais pequena, mais interior, e uma extensa área palustre a 
montante, separada da lagoa por um dique e alimentada pelas ribeiras da Apostiça e da Ferraria. 
Nesta zona palustre domina o caniçal, alguns choupos e salgueiros e também algumas áreas 
abertas de água doce. Na zona envolvente é de referir a importante mancha florestal da Apostiça e 
da Ferraria, assim como o conjunto dunar e costeiro da Lagoa de Albufeira.  
 
Habitats: Florestas e matas (floresta de coníferas), Zonas húmidas (lagoas costeiras; vegetação 
ribeirinha)  
 
Uso do solo: Conservação da natureza e investigação  
 
Importância ornitológica  
Este sítio é importante durante todo o ciclo anual para espécies de aves aquáticas. Os caniçais que 
rodeiam a Lagoa de Albufeira são importantes para aves aquáticas nidificantes, especialmente para 
a Garçavermelha (Ardea purpurea), Garçote (Ixobrychus minutus) e recentemente do Camão 
(Porphyrio porphyrio), mas também para um grande número de passeriformes durante a passagem 
outonal das suas migrações.  
 
Espécie  Época  Ano  Min  Máx  Rigor  Critérios  

Ixobrychus minutus Garçote  N  2000  frequente  - C6  

Ardea purpurea Garçavermelha  N  2002  3  3  A  C6  

Egretta garzetta Garçabranca  R  2000  comum  - C6  

Porphyrio porphyrio Camão  R  2002  1  1  A  C6  

Sterna sandvicensis Garajau  P  1996  100i  1.000i  B  C6  

 
Protecção legal  
Nacional: ZPE Lagoa Pequena (PTZPE0049; DecretoLei nº 384B/99, de 23 de Setembro; 68 ha 
coincidentes com a IBA); SIC proposta Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira (PTCON0054; Resolução de 
Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de Agosto; 4.413 ha, inclui toda a IBA).  
Internacional: ZPE Lagoa Pequena; candidatura SIC Fernão Ferro/Lagoa Pequena; Sítio Ramsar da 
Lagoa de Albufeira (7PT006; 1996; 1.995 ha, inclui toda a IBA).  
 
Conservação  
Não existe qualquer plano de ordenamento ou de gestão para a conservação da natureza para o 
sítio Natura 2000 ou sítio Ramsar. Contudo, os terrenos incluídos neste sítio são propriedade do 
Instituto da Conservação da Natureza e encontramsed vedados. Existe uma pressão urbanística e de 
recreio intensa nas imediações, e projectos de aldeamentos turísticos na envolvente. A qualidade da 
água é afectada pela descarga de duas ETARs a montante.  
 
Ameaças: Industrialização/urbanização (C), Recreio/turismo (B) Outras (C)  
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